
 

 

Philips
Rádio relógio

DAB+/FM, sintonização digital
Alarme duplo

AJB4700
Levante-se com os seus favoritos da rádio

com rádio DAB+ e FM
Deixe que este rádio relógio da Philips dê um novo brilho às suas manhãs. Levante-se ao som 
da sua estação de rádio favorita ou de um sinal de alarme tradicional. O rádio também dispõe 
de alarmes duplos para horas de despertar diferentes e fornece uma rádio DAB+ cristalina.

Desfrute de rádio DAB com qualidade digital
• Compatível com DAB e FM para uma experiência de rádio completa
• Rádio DAB sem interferências
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Fácil de utilizar
• Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
• Sincronização automática de hora assegura a hora certa sem confusões
• Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
• Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita



 Compatível com DAB e FM

O rádio digital DAB (Digital Audio 
Broadcasting) é, a par da transmissão analógica 
FM, uma nova forma de transmissão de rádio 
através de uma rede de transmissores 
terrestres. Proporciona aos ouvintes uma 
maior variedade de opções e de informações 
com uma qualidade de som nítida e sem 
interferências. A tecnologia permite ao 
receptor captar o sinal mais intenso localizável. 
Com as estações digitais DAB não é necessário 
memorizar as frequências, e os receptores são 
sintonizados pelo nome da estação, portanto 
não é preciso procurar a estação.

Rádio DAB sem interferências

O rádio digital DAB (Digital Audio 
Broadcasting) é, a par da transmissão analógica 
FM, uma nova forma de transmissão de rádio 
através de uma rede de transmissores 
terrestres. Proporciona aos ouvintes uma 
maior variedade de opções e de informações 
difundidas através de uma qualidade de som 
nítida e sem interferências. A tecnologia 
permite ao receptor captar o sinal mais intenso 
localizável. Com as estações digitais DAB não 
é necessário memorizar as frequências, e os 
receptores são sintonizados pelo nome da 
estação, portanto não é preciso procurar a 
estação.

Sintonização dig. c/ programação estaç.

Basta sintonizar a estação que pretende 
programar, premir e manter o botão de 
programação premido para memorizar a 
frequência. Através das estações de rádio 
programadas que podem ser guardadas, pode 
aceder rapidamente à sua estação de rádio 
preferida sem necessitar de sintonizar 
manualmente as frequências.

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Desperte ao som da sua estação de rádio 
favorita ou de um sinal sonoro. Defina o 
alarme no seu rádio relógio Philips para 
acordar com a estação de rádio que ouviu por 
último ou escolha acordar com um sinal 
sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o 
rádio relógio Philips liga automaticamente a 
estação de rádio seleccionada ou activa o sinal 
sonoro.

Alarme duplo

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de 
alarme diferentes. Defina uma hora de alarme 

para o acordar e outra hora de alarme para 
acordar outra pessoa.

Despertar suave

Comece o seu dia acordando suavemente com 
um volume de alarme que aumenta 
gradualmente. Os sons de alarme normais com 
um volume predefinido são demasiado baixos 
para o acordar ou então são demasiado 
elevados, acordando-o em sobressalto. 
Escolha acordar ao som da sua música, estação 
de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume 
suave do alarme de despertar aumenta 
gradualmente de um volume baixo subtil para 
um volume suficientemente elevado para o 
acordar suavemente.

Temporizador

O temporizador permite-lhe decidir durante 
quanto tempo pretende ouvir música - ou uma 
estação de rádio à sua escolha - antes de 
adormecer. Basta definir um limite de tempo 
(até 1 hora) e escolher uma estação de rádio 
para ouvir enquanto adormece. O rádio da 
Philips continua a reproduzir durante o 
período seleccionado e, em seguida, muda 
automaticamente para um modo de espera 
economizador e silencioso. O temporizador 
permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa 
de rádio preferido sem ter de contar carneiros 
ou de se preocupar com desperdícios de 
energia
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Relógio
• Tipo: Digital
• Visor: LCD
• Formato das horas: 12 h, 24 h

Alarme
• Número de alarmes: 2
• Fonte de alarme: Sinal sonoro, rádio FM
• Repetir alarme: Sim, 9 minutos
• Reinício do alarme a cada 24 horas
• Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Sintonizador/recepção/transmissão
• Sintonização digital automática
• Bandas do sintonizador: FM, DAB (Banda III)
• Gama de frequências FM: 87,5 - 108 MHz
• Gama de frequências DAB: 174,9 - 239,2 MHz
• DAB: Banda III, Visor de informações, Smart Scan, 

Menu
• N.º de estações programadas: 10 DAB, 10 FM
• Antena: Antena FM

Funcionalidades
• Cor da retroiluminação: Branco
• Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo
• Controlo do volume

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 1

Som
• Sistema de som: mono
• Potência de saída (RMS): 0,5 W

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

60 Hz
• Consumo de energia em funcionamento: <3 W
• Consumo de energia em modo de espera: <1W

Dimensões
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões do produto (LxPxA): 152 x 109 x 

62 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 117 x 67 x 

209 mm
• Peso do produto: 0,4 kg

Acessórios
• Manual de início rápido
• Garantia: Certificado de garantia
•
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