
 

 

Philips
Modinātājpulkstenis

• vibrējošs modinātājpulkstenis

TCJ330
Vibrējošs modinātājs 

ar diviem līmeņiem
Pamostieties brīnišķīgā noskaņojumā ar šo plāno Philips modinātājpulksteni. Tajā ietverts gan 
vibrējošs modinātāja signāls, gan zummers, tādējādi varat izvēlēties sev tīkamāko. Piestipriniet 
modinātāju pie sava spilvena ar spraudi vai izmantojiet statīvu, lai to novietotu uz naktsgaldiņa.

Mostieties ar smaidu
• Iebūvēts vibrējošs modinātāja signāls pamodina neuzbāzīgi un maigi
• Ērta spraude piestiprināšanai pie spilvena
• Plāna un līdzena konstrukcija — ērtai novietošanai zem spilvena
• Statīvs ļauj ērti novietot pulksteni uz galda virsmas

Sāciet dienu sev tīkamā veidā
• Izmantojiet zummeru kā rezerves modinātāju
• Pakāpenisks vibrējošais signāls celšanos padara patīkamu
• LCD displejs ar aizmugurgaismojumu
• Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas
• Darbojas ar baterijām — ērta novietošana un pārnēsāšana
• Gandrīz tukšas baterijas indikators informē par enerģijas līmeni



 Iebūvēts vibrējošs modinātāja signāls
Vieglais vibrējošais signāls palīdz mierīgi pamosties. 
Vienkārši pārbīdiet modinātāja veida pogu vibrēšanas 
režīmā, un iepriekš iestatītajā laikā tiks raidīts 
vibrējošs signāls, lai jūs pamodinātu. Impulsi ir 
lokalizēti, tādējādi pamodinot tikai jūs, nevis jūsu 
partneri. Tas, cik viegli cilvēki pamostas, atšķiras, 
tādēļ pieejamas divas vibrēšanas pakāpes. Tomēr pat 
augstākajā pakāpē vibrējošais signāls tiek raidīts tikai 
jūsu, nevis jūsu partnera virzienā. Ja jums ir ciešs 
miegs, varat izvēlēties zummera skaņu kā rezerves 
modinātāju, lai pavisam noteikti sāktu savu dienu 
laikā.

Ērta spraude
Dodieties pie miera bez rūpēm. Šim Philips 
modinātājpulkstenim ir papildu spraude, ar ko varat 
to ērti piestiprināt pie spilvendrānas. Tādējādi 
pulksteni var viegli atrast, tas neizkrīt no gultas naktī 
vai brīdī, kad sāk vibrēt. Ja vēlaties, varat aizstāt 
spraudi ar savu siksniņu. Vienkārši izvelciet siksniņu 
cauri atverei pulkstenī.

Plāna un līdzena konstrukcija
Šis modinātājpulkstenis, kas izstrādāts novietošanai 
zem spilvena, ir ne tikai īpaši plāns, bet arī izveidots 
tā, lai tam nebūtu asu stūru vai izvirzījumu. Pogas ir 
vienā līmenī ar virsmu, un statīvu var ērti un droši 
salocīt tā, ka tas kļūst par aizmugures korpusa daļu. 
Jūs pat nejutīsiet, ka šis pulkstenis atrodas zem 
spilvena, un varēsiet ērti gulēt gultā gluži kā līdz šim.

Statīvs
Šim pulkstenim ir iebūvēts statīvs, kas nodrošina 
ērtas izmantošanas iespējas. Kad pulksteni novieto uz 
galda virsmas, tas tiek nedaudz pieliekts, lai 
nodrošinātu stabilu novietojumu un lielisku skata 
leņķi. Statīvu var viegli atlocīt ar vienu pirkstu. 
Pateicoties gumijotajai pamatnei, pulkstenis stāv 
droši un neslīd. Statīvu var vienkārši salocīt atpakaļ 
vienā līmenī ar pulksteņa aizmugures korpusu, 
tādējādi varat palikt pulksteni zem spilvena vienā 
mirklī.

Izmantojiet zummeru kā rezerves 
modinātāju
Pulkstenim ir ne tikai vibrēšanas režīms, bet arī 
zummers, tādējādi varat izvēlēties, kā pamosties. 
Varat izmantot tikai zummeru, tikai vibrēšanu vai 
abus. Ja jums ir ciešs miegs, varat izvēlēties gan 
zummeru, gan vibrēšanu un gulēt mierīgi.

Pakāpenisks vibrējošais signāls
Philips palīdz pamosties dabiski. Šis pulkstenis raida 
vibrējošu signālu, lai jūs pamodinātu, sākot no 
vieglākās pakāpes, pamazām palielinot intensitāti. 
Liegās svārstības ļauj pamosties dabiski, bez griezīgās 
modinātāja skaņas. Dabiska pamošanās nozīmē, ka 
jutīsieties enerģiskāks un gatavs sākt lielisku jaunu 
dienu.
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Izceltie produkti
• Bateriju skaits: 3 (nav iekļautas)
Modinātāja signāls
• Modinātāja signālu skaits: 1
• Modinātāja signāla avots: Zummers, Vibrēšana 

(spēcīga, viegla)

Lietošanas komforts
• Displeja tips: LCD displejs
• Fona apgaismojuma krāsa: Balts
• Pulkstenis: Digitāls
• Displeja cipari: 4

Strāvas padeve
• Baterijas tips: AAA

Piederumi
• Stiprinājuma spraude
• Īsa lietošanas pamācība
• Garantija: Garantijas brošūra

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 82 x 19 x 82 mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 88 x 29 x 92 mm
• Produkta svars: 0,05 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,15 kg
•
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