
 

 

Philips
Ξυπνητήρι

Ξυπνητήρι με δόνηση

TCJ330
Αφύπνιση δόνησης με δύο 

επίπεδα
Δώστε μια κεφάτη νότα στα πρωινά σας, με αυτό το λεπτό ξυπνητήρι της Philips. Διαθέτει 

αφύπνιση με δόνηση και με βομβητή, ώστε να ξεκινάτε τη μέρα σας όπως προτιμάτε. Συνδέστε 

το στο μαξιλάρι σας με το κλιπ ή χρησιμοποιήστε τη βάση για να το στηρίξετε στο κομοδίνο σας.

Αφύπνιση με δόνηση
• Ενσωματωμένο ξυπνητήρι με δόνηση για προσωπικό και γλυκό ξύπνημα
• Βολικό κλιπ για στερέωση σε μαξιλάρι
• Λεπτός και επίπεδος σχεδιασμός για άνετη τοποθέτηση κάτω από το μαξιλάρι
• Αναδιπλούμενη βάση για ευέλικτη τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο
• Χρήση βομβητή ως εφεδρικό ξυπνητήρι
• Απαλές ανακινήσεις για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα
• Οθόνη LCD με φωτισμό φόντου
• Επανάληψη αφύπνισης για μην σας παίρνει ο ύπνος
• Λειτουργεί με μπαταρίες για εύκολη τοποθέτηση και δυνατότητα μεταφοράς
• Η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας σάς ενημερώνει για το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας



 Ενσωματωμένο ξυπνητήρι με δόνηση
Ξυπνήστε ήρεμα με απαλές δονήσεις 
χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία. Σύρετε 
απλώς το κουμπί τύπου ξυπνητηριού στη θέση 
λειτουργίας δόνησης και, την προκαθορισμένη 
ώρα, η συσκευή θα εκπέμψει δονήσεις για να σας 
ξυπνήσει. Οι δονήσεις είναι προγραμματισμενες 
ώστε να ξυπνούν εσάς και όχι το σύντροφό σας. 
Επειδή η ευκολία με την οποία ξυπνά κανείς 
διαφέρει από άτομο σε άτομο, υπάρχουν δύο 
επίπεδα δονήσεων. Ωστόσο, ακόμα και στο 
υψηλότερο επίπεδο, το ρολόι στέλνει δονήσεις 
μόνο σε εσάς και όχι στο σύντροφό σας. Όσοι 
κοιμούνται βαριά μπορούν να επιλέξουν ως 
εφεδρική μέθοδο αφύπνισης ένα βομβητή, ώστε 
να ξεκινούν έγκαιρα την ημέρα τους.

Βολικό κλιπ
Κοιμηθείτε χωρίς έγνοια. Αυτό το ξυπνητήρι από 
τη Philips συνοδεύεται από προαιρετικό κλιπ που 
σας επιτρέπει να το στερεώσετε σε βολικό σημείο 
στη μαξιλαροθήκη σας. Αυτό εξασφαλίζει ότι θα 
το βρίσκετε εύκολα και δεν θα πέφτει από το 
κρεβάτι μέσα στη νύχτα ή όταν αρχίσει να 
δονείται. Αν προτιμάτε, μπορείτε να 
αντικαταστήσετε το παρεχόμενο κλιπ με κάποιο 
δικό σας λουράκι. Απλώς περάστε το λουράκι 
μέσα από την οπή που υπάρχει στο ρολόι.

Λεπτός και επίπεδος σχεδιασμός
Σχεδιασμένο για να τοποθετείται κάτω από το 
μαξιλάρι, αυτό το ξυπνητήρι όχι μόνο είναι 
εξαιρετικά λεπτό, αλλά και έχει κατασκευαστεί 
χωρίς αιχμηρές γωνίες και προεξοχές. Τα κουμπιά 
δεν προεξέχουν από την επιφάνεια και η βάση 
διπλώνει και ασφαλίζει μπαίνοντας μέσα στο πίσω 
περίβλημα. Όταν έχετε αυτό το ξυπνητήρι κάτω 
από το μαξιλάρι σας, δεν καταλαβαίνετε καν ότι 
βρίσκεται εκεί και έτσι μπορείτε να απολαμβάνετε 
απερίσπαστοι την άνεση του κρεβατιού σας.

Αναδιπλούμενη βάση
Αυτό το ρολόι παρέχει μεγάλη ευελιξία χρήσης και 
διαθέτει ενσωματωμένη αναδιπλούμενη βάση. 
Όταν το τοποθετείτε πάνω σε μια οριζόντια 
επιφάνεια, το ρολόι παίρνει ελαφριά κλίση ώστε να 
παραμένει σταθερό και να παρέχει την καλύτερη 
δυνατή γωνία θέασης. Η πρακτική λαβή δαχτύλου 
στη βάση σάς επιτρέπει να την αναδιπλώνετε 
προς τα έξω για εύκολη χρήση. Τα ελαστικά 
πέλματα εξασφαλίζουν ότι το ρολόι θα παραμένει 
ακίνητο χωρίς να γλιστρά. Η βάση διπλώνει και 
μπαίνει στη θέση της μέσα στο πίσω περίβλημα 
του ρολογιού χωρίς να προεξέχει, ώστε να 
μπορείτε άμεσα να τοποθετήσετε το ξυπνητήρι 
κάτω από το μαξιλάρι.

Χρήση βομβητή ως εφεδρικό ξυπνητήρι
Εκτός από τη λειτουργία δόνησης, το ρολόι 
διαθέτει και βομβητή, ώστε να μπορείτε να 
επιλέξετε πώς θα ξυπνήσετε. Μπορείτε να 
διαλέξετε μόνο το βομβητή, μόνο τις δονήσεις ή 
και τα δύο. Όσοι έχουν πιο βαρύ ύπνο, μπορούν να 
κοιμούνται ξέγνοιαστοι επιλέγοντας και το 
βομβητή και τις δονήσεις.

Απαλές ανακινήσεις
Ξυπνήστε φυσικά με την Philips. Αυτό το ρολόι 
στέλνει δονήσεις για να σας ξυπνήσει, ξεκινώντας 
απαλά και αυξάνοντας σταδιακά την έντασή τους. 
Οι μικροσκοπικές ταλαντώσεις σάς επιτρέπουν 
να ξυπνάτε με φυσικό τρόπο, χωρίς τον 
ενοχλητικό ήχο της αφύπνισης. Χάρη στο φυσικό 
ξύπνημα, θα νιώθετε επίσης πιο αναζωογονημένοι 
και πανέτοιμοι να ξεκινήσετε μια νέα λαμπρή 
ημέρα κάθε μέρα.
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Χαρακτηριστικά
• Αριθμός μπαταριών: 3 (δεν περιλαμβάνονται)
Ειδοποίηση
• Αριθμός αφυπνίσεων: 1
• Πηγή αφύπνισης: Βομβητής, Δόνηση (υψηλή, 
χαμηλή)

Άνεση
• Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
• Ρολόι: Ψηφιακά
• Ψηφία οθόνης: 4

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: AAA

Αξεσουάρ
• Κλιπ στερέωσης
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 82 x 19 x 82 μμ
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 88 x 29 x 92 
χιλ.

• Βάρος προϊόντος: 0,05 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 0,15 κ.
•
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