
 

 

Philips
Klokradio

Rustgevend
Alarm, natuurlijk geluid
Aansluiten en instellen

AJH5100
Ontwaak en val in slaap met geluiden uit de natuur
Geniet bovendien van meerkleurige stemmingsverlichting
Vul uw slaapkamer met rustgevende natuurgeluiden of muziek. Gebruik een van de 20 
geluiden in de lijst als alarm of voor de sleeptimer die ervoor zorgt dat het geluid zachtjes 
wegebt. De Philips-wekkerradio beschikt daarnaast over meerkleurige stemmingsverlichting.

Val in slaap met geluiden uit de natuur
• 20 geluiden uit de natuur en muziek om ontspannen in slaap te vallen en te ontwaken
• Rustgevende sleeptimer met geleidelijk wegebbende muziek
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Instelbaar alarmvolume voor een betrouwbaar wekgeluid

Ontworpen voor uw slaapkamer
• Meerkleurige stemmingsverlichting in de stijl van uw keuze
• Stemmingsverlichting met kleurregeling voor een kleurenloop of de gewenste sfeer
• Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort

Gebruiksvriendelijk
• FM digitaal afstemmen
• Aansluiten en automatisch de tijd instellen
• Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt



 20 geluiden uit de natuur en muziek

Stap in bed en slaap als Doornroosje. 20 ingebouwde 
geluiden helpen u beter in slaap te vallen en te 
ontwaken. 15 ervan zijn bedoeld om een sfeer van 
rust in uw slaapkamer te creëren en u in een diepe 
en kalme slaap te brengen. Dommel weg bij 
natuurgeluiden zoals regen en bosgeluiden, 
kalmerende omgevingsgeluiden zoals hartslagen en 
windklokkenspellen, of muziek die u in slaapsferen 
brengt. Ontwaak 's morgens verfrist met een van de 
vijf geluiden, waaronder klokgelui en zingende 
vogels. Naast de brede selectie aan geluiden kunt u 
er ook voor kiezen om gewekt te worden door een 
standaardzoemer of de radio.

Rustgevende sleeptimer

Met deze rustgevende sleeptimer kunt u instellen na 
hoeveel tijd de muziek helemaal is verdwenen, net zo 
lang als u normaal nodig hebt om in slaap te vallen. U 
bespaart energie en het helpt u om heerlijk weg te 
dromen, zonder dat u het volume hoeft aan te 
passen of wakker schrikt als de muziek plotseling 
stopt terwijl u net in slaap dommelt.

Meerkleurige stemmingsverlichting

Kleur en licht kunnen uw stemming beïnvloeden. De 
ene combinatie maakt dat u zich energiek voelt, de 
andere heeft juist een kalmerend effect. Gekleurd 
licht is ook erg aantrekkelijk, en kan iets speciaals aan 
een kamer toevoegen. Deze klokradio wordt 
geleverd met meerkleurige stemmingsverlichting en 
kan meer dan 32.000 kleuren weergeven. U kunt 
kiezen uit een groot aantal kleurtinten, en de kleur 
selecteren die uw stemming of inrichting weergeeft.

Kleurregeling voor 
stemmingsverlichting
Speel de kleurenloop af voor een levendige sfeer of 
zet de verlichting op een kleur die u mooi vindt of die 
bij uw kamer of stemming past.

Aansluiten en instellen
Neem de klok uit de doos en sluit hem aan. De tijd 
is al automatisch voor u ingesteld. Deze intelligente 
klok leest voorgeprogrammeerde gegevens en stelt 
de juiste tijd in aan de hand van de standaardtijdzone. 
Als u niet in de standaardtijdzone woont, hoeft u 
alleen maar op de knop voor de tijdzone te drukken. 
De klok stelt dan de tijd opnieuw in. Geen gedoe 
meer met een gebruikershandleiding en knopjes.

Back-up voor tijd en alarm
Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze slimme 
klok de tijd en uw instellingen. Het door u ingestelde 
alarm blijft actief door een vooraf geïnstalleerde 
batterij, zelfs wanneer het display niet werkt. 
Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld hoeft 
u de klok niet opnieuw in te stellen. Maar zelfs 
zonder stroom levert de batterij voldoende energie 
om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat u zich 
nooit meer zult verslapen.
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Specificaties
Comfort
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Gentle Wake, Radio-alarm, Alarm 
herhalen (snooze), Sleeptimer

• Klok/versie: Digitaal
• Schermtype: 4-cijferige weergave
• Klokverbeteringen: Back-upklok
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM

Geluid
• Geluidssysteem: Mono
• Volumeregeling: Roterend
• Uitgangsvermogen (RMS): 600 mW

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat

Afmetingen
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen van product (B x H x D): 

144 x 144 x 65 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

222 x 164 x 96 mm
• Brutogewicht: 0,73 kg
• Nettogewicht: 0,45 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Aantal batterijen: 1
• Back-upbatterij: CR2032 (meegeleverd)
•
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