
 

 

Philips
Klokkeradio

DAB+/FM, digital tuning
USB-port for lading
Dobbel alarm
Tids- og alarm-backup

AJB4300W
Start dagen på din måte.

Med to alarmer med DAB+- og FM-funksjonalitet for en komplett radioopplevelse kan 
både du og partneren din våkne på den rette måten. Bruk USB-porten som følger med, 
til å lade alle mobile enheter eller koble til andre bærbare enheter til lydinngangen.

Start dagen på din måte
• Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm
• Gjentatt vekking for mer slumring
• Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
• Myk og behagelig oppvåkning

Lett å bruke
• Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken
• Justerbar skjermlysstyrke for behagelig visning
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling
• USB-port for å lade alle mobile enheter

Gled deg over DAB+-radio med digital kvalitet
• Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse
• FM digital stasjonssøking



 Våkne til radio eller en summealarm

Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din 
eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen 
slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist 
hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når 
alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen 
automatisk på valgte radiostasjonen eller starter 
alarmen.

Gjentatt vekking

Klokkeradioen fra Philips hjelper deg med å våkne 
opp i tide med slumrefunksjonen. Hvis alarmen 
ringer og du vil sove litt lenger, kan du trykke på 
knappen for å gjenta alarmen én gang og sove videre. 
Ni minutter senere ringer alarmen på nytt. Du kan 
fortsette å trykke på knappen for å gjenta alarmen 
hvert niende minutt til du slår av alarmen helt.

Dobbel alarm

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. 
Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det 
andre tidspunktet for å vekke partneren din.

Myk oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et 
gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med 
forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du 
våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner 
brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en 
radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for 
Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til 
passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Sleep Timer

Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil 
høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still 
inn en tidsbegrensning (opptil 2 timer), og velg en 
CD eller en radiostasjon du vil høre på mens du 
venter på Jon Blund. Anlegget spiller i det angitte 
tidsrommet, og deretter slår det seg automatisk av til 
strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep 
Timer kan du sovne til en favoritt-CD eller et 
favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg 
over strømregningen.
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Spesifikasjoner
Klokke
• Type: Digital
• Skjerm: LED
• Klokkeslettformat: 24-timers

Alarm
• Antall alarmer: 2
• Alarmkilde: Summealarm, FM-radio
• Snooze (repetering av alarm): Ja, 9 min
• 24-timers tilbakestilling av alarm
• Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• FM-frekvensområde: 87,5–108 MHz
• Ant. forhåndsinnstilte stasjoner: 20 FM
• Antenne: FM-antenne
• DAB: Infovisning, Smart Scan

Lyd
• Lydsystem: mono
• Utgangseffekt (RMS): 1 W
• Volumkontroll: digital

Drift
• Strømtype: AC-inngang
• AC-inngang: 100–240 V, 50/60 Hz
• Effektforbruk i standby: < 1 W

Mål
• Emballasjetype: D-boks
• Produktmål (BxDxH): 128,5 x 104 x 

105 millimeter
• Mål, emballasje (B x D x H): 131 x 136 x 112 mm

Tilbehør
• Hurtigstartveiledning
• Garanti: Garantihefte

USB-lading
• Ja
•
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