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Radio pulkstenis

DAB+/FM, digitālā regulēšana
Divu veidu modinātāja signāls

AJB4700
Pamostieties ar radio hitiem,

klausoties DAB+ un FM radio
Ļaujiet šim Philips radio pulkstenim padarīt rītus gaišākus. Pamostieties, klausoties iecienīto 
radio staciju vai ierasto modinātāja signālu. Ierīcei ir divkāršs modinātāja iestatījums 
dažādiem mošanās laikiem, un tā nodrošina kristāldzidru DAB+ radio atskaņojumu.

Klausieties DAB radio digitālā kvalitātē
• Saderīgs ar DAB un FM, nodrošinot pilnvērtīgu radio klausīšanos
• DAB radio bez traucējumiem
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Vienkārša lietošana
• Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju
• Automātiska laika sinhronizēšana nodrošina precīzu laiku bez rūpēm
• Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā
• Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
• Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku



 Saderīgs ar DAB un FM

DAB (Digitālā audio apraide — Digital Audio 
Broadcasting) digitālais radio ir jauns radio 
apraides veids papildus FM analogajai pārraidei, 
izmantojot virszemes raidītāju tīklu. Tas 
nodrošina klausītājiem lielākas izvēles iespējas 
un informāciju skaidrā skaņas kvalitātē bez 
traucējumiem. Tehnoloģija ļauj uztvērējam 
nofiksēt spēcīgāko atrodamo signālu. DAB 
digitālajām stacijām nav jāiegaumē frekvences, 
un iestatījumi tiek veikti pēc stacijas 
nosaukuma, tāpēc pārvietojoties tie netiek 
zaudēti.

DAB radio bez traucējumiem

DAB (Digitālā audio apraide — Digital Audio 
Broadcasting) digitālais radio ir jauns radio 
apraides veids papildus FM analogajai pārraidei, 
izmantojot virszemes raidītāju tīklu. Tas 
nodrošina klausītājiem lielākas izvēles iespējas 
un informāciju kristāldzidrā skaņas kvalitātē 
bez traucējumiem. Tehnoloģija ļauj uztvērējam 
nofiksēt spēcīgāko atrodamo signālu. DAB 
digitālajām stacijām nav jāiegaumē frekvences, 
un iestatījumi tiek veikti pēc stacijas 
nosaukuma, tāpēc pārvietojoties tie netiek 
zaudēti.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru 
vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, 
nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas 
pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš 
iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt 
atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai 
radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot 
vajadzīgo frekvenci.

Mosties, dzirdot radio vai modinātāju

Mostieties, klausoties savu iecienīto 
radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet 
modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai 
pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto 
radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks 
mosties, Philips radio pulkstenis automātiski 
ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

Divu veidu modinātāja signāls

Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus 
modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu 

modinātāja laiku, otru – kā sava partnera 
modinātāja laiku.

Pakāpeniska modināšana

Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, 
pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla 
skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas 
iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, 
lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj 
jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās 
mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām. 
Patīkamas modināšanas modinātāja signāla 
skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz 
pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs 
pamodinot.

Izslēgšanās taimeris

Izslēgšanās taimeris ļauj izlemt, cik ilgi pirms 
iemigšanas vēlaties klausīties izvēlēto mūziku 
vai radiostaciju. Vienkārši iestatiet laika limitu 
(līdz 1 stundai) un izvēlieties radiostaciju, kuru 
klausīties iemiegot. Iestatītajā laikā Philips radio 
pulkstenis turpinās skanēt un pēc tam 
automātiski izslēgsies, aktivizējot 
energotaupīgu un klusu gaidstāves režīmu. 
Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt, 
klausoties iecienīto radio DJ, nevis skaitot aitas 
vai raizējoties par iztērētu enerģiju.
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Pulkstenis
• Tips: Digitāls
• Displejs: LCD
• Laika formāts: 12 h, 24 h

Modinātāja signāls
• Modinātāja signālu skaits: 2
• Modinātāja signāla avots: Zummers, FM radio
• Snauda (atkārtots modinātāja signāls): Jā, 9 minūtes
• 24 stundu modinātāja atiestatīšana
• Izslēgšanās taimeris: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Automātiska digitālā regulēšana
• Uztvērēja joslas: FM, DAB (III josla)
• FM frekvenču diapazons: 87,5-108 MHz
• DAB frekvenču diapazons: 174,9-239,2 MHz
• DAB: III josla, Informācijas displejs, Viedā 

skenēšana, Izvēlne
• Iepriekš iestatīto staciju skaits: 10 DAB, 10 FM
• Antena: FM antena

Lietošanas komforts
• Fona apgaismojuma krāsa: Balts
• Displeja spilgtums: Liels/ Vidējs/ Mazs
• Skaļuma vadība

Skaļruņi
• Iebūvēti skaļruņi: 1

Skaņa
• Skaņu sistēma: mono
• Izejas jauda (RMS): 0,5 W

Strāvas padeve
• Enerģijas veids: Līdzstrāva
• Līdzstrāva: 100-240 V, 50/60 Hz
• Enerģijas patēriņš darba režīmā: <3 W
• Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W

Izmēri
• Iesaiņojuma veids: D-kaste
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 152 x 109 x 

62 mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 117 x 67 x 209 mm
• Produkta svars: 0,4 kg

Piederumi
• Īsa lietošanas pamācība
• Garantija: Garantijas sertifikāts
•
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