
 

 

Philips
Ébresztőóra

rezgő ébresztőóra

TCJ330
Kétfokozatú rezgő ébresztő

Ébredjen csodás reggelekre ezzel a vékony Philips ébresztőórával. Rezgő és berregő 
ébresztés is beállítható; kezdje a napot, ahogy Ön szereti. Csíptesse a párnájára, vagy 
használja az állványt és helyezze az éjjeliszekrényre.

Rezgés és ébresztés
• Beépített rezgő ébresztés a privát és kíméletes ébresztéshez.
• Kényelmes csat a párnához való rögzítéshez
• Keskeny és sík kivitel, hogy kényelmes legyen a párna alatt elhelyezve
• Lehajtható állvány az asztalon való kényelmes elhelyezés érdekében

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Hangjelzés használata tartalék ébresztésként
• Finom rázások a kellemes ébredésért
• LCD kijelző háttérfénnyel
• Ismétlő ébresztő a további szundításhoz
• Akkumulátoros működtetés az egyszerű elhelyezhetőségért és hordozhatóságért
• Az alacsony tápfeszültség kijelzője tájékoztat a táplálás szintjéről



 Beépített rezgő ébresztés
Nyugodt ébredés az e funkció kínálta lágy rezgésre. 
Csak csúsztassa az ébresztési mód gombot rezgő 
módra, és az előre beállított időpontban a készülék 
által kibocsátott rezgések ébresztik majd Önt. A 
pulzálások lokalizáltak, így csak Önt ébresztik fel, a 
hálótársát nem. Mivel változó, hogy milyen 
könnyedén ébredünk fel, két rezgési szint közül lehet 
választani. Azonban a magasabb intenzitású szint 
esetében is igaz, hogy az óra csak Ön felé küld 
rezgéseket, a hálótársa felé nem. A mélyen alvók 
választhatnak hangjelzést is kiegészítő ébresztési 
módként, hogy biztosan időben kezdjék a napot.

Kényelmes csat
Nyugodtan aludni térhet. Ez a Philips ébresztőóra 
rendelkezik egy opcionális csattal, amelynek 
segítségével kényelmesen a párnahuzathoz rögzítheti 
az órát. Ez biztosítja, hogy az óra könnyen 
megtalálható, nem esik le az ágyról az éjszaka során 
vagy akkor, amikor elkezd rezegni. Ha szeretné, 
lecserélheti a saját tartózsinórjára. Csak át kell fűznie 
a tartózsinórt az órán kialakított lyukon.

Keskeny és sík kivitel
Ez az ébresztőóra úgy van kialakítva, hogy a párna alá 
lehessen tenni: ultravékony, nincsenek éles sarkai 
vagy kiálló részei. A gombok be vannak süllyesztve a 
felületbe, a lehajtható állvány pedig felhajtva 
egyáltalán nem áll ki, a készülékház hátsó felének 
részét képezi. Ha ez az óra van a párnája alatt, alig 
veszi majd észre, és nem zavarja semmi sem a 
kényelmes alvásban.

Lehajtható állvány
Ehhez a használat terén nagy rugalmasságot kínáló 
órához tartozik egy beépített lehajtható állvány. Ha 
asztalon helyezi el, az óra enyhén dől, hogy biztosan 
álljon, és a legjobb szögben lehessen látni. A 
lehajtható állványt egyetlen ujjal kihajthatja és máris 
használhatja. A gumival bevont láb biztosítja, hogy az 
óra stabilan, csúszásmentesen álljon. Az állvány 
használaton kívül visszahajtható a helyére, és szépen 
illeszkedik az óra készülékházának hátsó részébe, így 
egy mozdulattal átalakíthatja az órát a párna alatti 
használathoz.

Hangjelzés használata tartalék 
ébresztésként
A rezgő mód mellett az óra hangjelzéses ébresztést 
is kínál, így Ön választhatja ki, hogyan szeretne 
felébredni. Dönthet csak a hangjelzés, csak a rezgés 
vagy mindkettő használata mellett. A mélyen 
alvóknak biztonságot adhat az a tudat, hogy a 
hangjelzés és a rezgés egyaránt aktiválva van.

Finom rázások
Ébredjen fel természetesen a Philips segítségével. Ez 
az óra rezgésekkel ébreszti fel Önt, finomabb 
rezgésekkel kezdve és fokozatosan növelve azok 
intenzitását. A picike rezgések révén természetesen 
ébredhet fel, fülsértő hangok nélkül. A természetes 
felébredés azt is jelenti, hogy energikusabbnak érzi 
magát, és készen áll egy nagyszerű új nap kezdetére.
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Fénypontok
• Elemek száma: 3 (nincs mellékelve)
Ébresztés
• Ébresztések száma: 1
• Az ébresztés forrása: Berregő, Rezgés (magas, 

alacsony)

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Háttérfény színe: fehér
• Óra: Digitális
• Kijelző számjegyek: 4

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: AAA

Tartozékok
• Rögzítő csat
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Jótállás: Garancialevél

Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 82 x 19 x 82 mm
• Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 88 x 

29 x 92 mm
• Termék tömege: 0,05 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 0,15 kg
•
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