
 

 

Philips
Rádio relógio

DAB+/FM, sintonização digital
Alarme duplo
Energia de reserva para hora e 
alarme

AJB3000
Cristalino

Acorde ao som do rádio digital DAB+ sem interferências com este despertador elegante. 
O design moderno e compacto adapta-se perfeitamente à sua casa. Pode escolher entre 
aumentar suavemente os sons do alarme ou aumentar lentamente o volume do rádio.

Formato compacta. Função versátil
• Despertar suave. O tom de alarme ou volume do rádio aumenta lentamente.
• Rádio digital DAB+/FM
• Sintonização digital com um máximo de 20 pré-sintonias
• Ecrã limpo simples e em preto brilhante

Durma bem. Acorde suavemente
• Função de alarme duplo. Defina dois alarmes.
• Repetição do alarme para dormir mais algum tempo.
• Pilha de segurança em caso de falha de energia
• Temporizador. Adormeça a ouvir a sua estação de rádio favorita.

Magnificamente simples
• Botões na parte superior para sintonização, volume, predefinições, alarme e mais
• Visor de leitura fácil com luminosidade ajustável
• Corpo em preto mate. Construção sólida
• Dimensões: 160 x 63 x 66 mm



 Magnificamente simples
O ecrã em preto brilhante indica claramente a hora, 
informações da estação e a força do sinal DAB. Pode 
ajustar o brilho do visor, e este despertador também 
dispõe de uma pilha de reserva. Se existir uma falha 
de energia, não tem de reiniciar o relógio.

Despertar suave
A função Despertar suave ativa um alarme que 
aumenta gradualmente para criar uma entrada 
agradável no novo dia. Pode defini-la para funcionar 
com o tom do alarme ou o rádio.

Um relógio, duas chamadas de 
despertar
A função de alarme duplo permite-lhe definir dois 
alarmes diferentes. É ideal se adormecer durante o 
primeiro alarme. Ou se o seu parceiro precisar de 
acordar primeiro.

Receção de rádio sem interferências
Desde sessões de música ininterruptas até às últimas 
novidades, este rádio digital é o seu passaporte para 
ouvir melhor. O sintonizador DAB+ oferece uma 
receção nítida e cristalina e pode definir até 20 
predefinições para as suas estações favoritas.
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Destaques
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 249 x 69 x 
Som
• Potência de saída (RMS): 1 W
• Sistema de som: mono

Sintonizador/receção/transmissão
• Antena: Antena FM
• Sintonização digital automática
• DAB: Banda III, Visor de informações, Smart Scan
• RDS: Tipo de Programa, Texto Rádio, Nome da 

estação
• Bandas do sintonizador: FM
• N.º de estações programadas: 20 FM
• Gama de frequências FM: 87,5 - 108 MHz

Acessórios
• Acessórios incluídos: Manual de instalação rápida

Dimensões
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões do produto (LxPxA): 160 x 63 x 

66 mm

82 mm

Potência
• Tipo de alimentação: Entrada de CA
• Entrada da alimentação de CA: 100-240 V, 50/

60 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 1W

Alarme
• Reinício do alarme a cada 24 horas
• Fonte de alarme: Sinal sonoro, rádio FM, Rádio 

DAB
• Número de alarmes: 2
• Temporizador: 10/20/30/60/90 minutos
• Repetir alarme: Sim, 9 minutos

Relógio
• Visor: LCD
• Formato das horas: 12 h, 24 h
• Tipo: Digital
•
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