
 

 

Philips
Klockradio

DAB+/FM, digitalmottagare
Dubbelt larm

AJB4700
Vakna till dina favoritradiokanaler

med DAB+ och FM-radio
Låt den här klockradion från Philips lysa upp din morgon. Vakna till din favoritradiokanal 
eller en vanlig väckarklocka. Radion har också dubbla larm för olika väckningstider, och ger 
dig DAB+-radio med kristallklart ljud.

Njut av DAB-radio i digital kvalitet
• Kompatibel med DAB och FM för komplett radio
• Störningsfri DAB-radio
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Lättanvänd
• Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal
• Med automatisk tidssynkronisering får du rätt tid utan krångel
• Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik



 Kompatibel med DAB och FM

Utöver FM med analog sändning finns nu 
digitalradio med DAB (Digital Audio 
Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända 
radio via ett nätverk av markbundna sändare. 
Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan 
knaster. Med den här teknologin kan sändaren 
anknyta till den kraftigaste signalen som hittas. 
På DAB-digitalstationer finns det inga 
frekvenser som måste kommas ihåg, utan det 
räcker att ställa in stationens namn och du 
slipper ändra inställningen under resor.

Störningsfri DAB-radio

Utöver FM med analog sändning finns nu 
digitalradio med DAB (Digital Audio 
Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända 
radio via ett nätverk av markbundna sändare. 
Lyssnarna får fler val och ett kristallklart ljud 
utan knaster. Med den här teknologin kan 
sändaren anknyta till den kraftigaste signalen 
som hittas. På DAB-digitalstationer finns det 
inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan 
det räcker att ställa in stationens namn och du 
slipper ändra inställningen under resor.

Digital mottagare med förinställningar

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in 
som snabbval och håll snabbvalsknappen 
intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda 
radiokanaler kan du snabbt komma åt din 
favoritradiokanal utan att manuellt behöva 
ställa in frekvensen varje gång.

Vakna till radio eller ljudsignal

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en 
larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips 
på att väcka dig med den radiokanal du senast 
lyssnade på eller välj att bli väckt med en 
larmsignal. När väckningstiden inträffar 
aktiveras radiokanalen eller larmsignalen 
automatiskt på Philips-klockradion.

Dubbelt larm

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in 
en larmtid för att väcka dig och den andra till 
din partner.

Behaglig uppvakningsfunktion

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt 
till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga 
väckarklockor med inställd volym har antingen 
för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt 
högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att 
vakna till din favoritmusik, radiostation eller 
alarmsignal. Med den behagliga 
uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis 
från svag till någorlunda hög för att väcka dig 
försiktigt.

Insomningsfunktion

Med insomningsfunktionen bestämmer du hur 
länge du vill lyssna på musiken eller radion 
innan den ska stängas av. Du ställer bara in 
tiden (högst en timme) och väljer den 
radiokanal du vill lyssna på medan du slappnar 
av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela 
under den tid som du angett för att sedan 
automatiskt växla till ett energisparande och 
tyst vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du 
kan somna in till din favoritradiokanal utan att 
behöva räkna får eller tänka på 
elförbrukningen.
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Klocka
• Typ: Digital
• Teckenfönster: LCD
• Tidsformat: 12 timmar, 24 timmar

Larm
• Antal larm: 2
• Larmkälla: Signal, FM-radio
• Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min
• 24-timmars larmåterställning
• Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Mottagare/mottagning/sändning
• Automatisk digital kanalsökning
• Radioband: FM, DAB (Band III)
• FM-frekvensomfång: 87,5-108 MHz
• DAB-frekvensomfång: 174,9–239,2 MHz
• DAB: Band III, Information, Smart Scan, Meny
• Antal förinställda kanaler: 10 DAB, 10 FM
• Antenn: FM-antenn

Bekvämlighet
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Skärmens ljusstyrka: Hög/medelhög/låg
• Volymkontroll

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 1

Ljud
• Ljudsystem: mono
• Uteffekt (RMS): 0,5 W

Effekt
• Strömtyp: Nätström
• Nätströmsingång: 100–240V, 50/60 Hz
• Effektförbrukning vid användning: < 3 W
• Strömförbrukning i standby-läge: <1 W

Mått
• Förpackningstyp: D-box
• Produktmått (B x D x H): 152 x 109 x 62 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 117 x 67 x 209 

mm
• Produktvikt: 0,4 kg

Tillbehör
• Snabbstartguide
• Garanti: Garanticertifikat
•

AJB4700/12

Specifikationer
Klockradio
DAB+/FM, digitalmottagare Dubbelt larm

http://www.philips.com

