
 

 

Philips
Despertador

despertador por vibração

TCJ330
Alarme por vibração 

com dois níveis
Desperte para manhãs maravilhosas com este despertador fino da Philips. Este dispõe de alarmes 
por vibração e por sinal sonoro para poder começar o seu dia como desejar. Prenda-o à sua 
almofada com o clipe ou utilize o suporte rebatível para o colocar numa mesa-de-cabeceira.

Vibrar e despertar
• Alarme de vibração incorporado para um despertar privado e suave
• Clipe prático para prender à almofada
• Design fino e plano para uma colocação confortável sob a almofada
• Suporte rebatível para colocação flexível em cima de mesas

Comece o dia à sua maneira
• Utilize um sinal sonoro como alarme de apoio
• Vibração suave para uma experiência de acordar agradável
• Visor LCD retroiluminado
• Repetição do alarme para dormir mais um pouco
• Funciona a pilhas para posicionamento e portabilidade fáceis
• Indicador de bateria fraca mantém-no informado sobre o nível de carga



 Alarme de vibração incorporado
Acorde calmamente com vibrações suaves graças 
esta funcionalidade. Basta deslizar o botão do tipo de 
alarme para o modo de vibração e, à hora definida, 
serão emitidas vibrações para o despertar. Os 
impulsos são localizados para o despertar apenas a si 
e não à outra pessoa. Visto que a facilidade em 
acordar varia para cada pessoa, estão disponíveis 
dois níveis de vibrações. No entanto, mesmo no 
nível mais alto, o relógio envia vibrações só para si, 
sem despertar a outra pessoa. Pessoas com sono 
pesado podem seleccionar um sinal sonoro como 
um alarme de apoio, assegurando-se que começam o 
dia a horas.

Clipe prático
Vá dormir descansado. Este despertador Philips é 
fornecido com um clipe opcional que lhe permite 
prendê-lo comodamente à fronha da almofada. Isto 
assegura que o relógio é fácil de encontrar e que não 
cai da cama durante a noite nem quando começa a 
vibrar. Se preferir, pode substituir o clipe fornecido 
por uma correia sua. Basta passar a correio pelo 
orifício no relógio.

Design fino e plano
Concebido para ser colocado sob a almofada, este 
despertador é ultra fino, além de ser fabricado sem 
cantos afiados nem projecções. Os botões estão 
nivelados com a superfície e o suporte rebatível é 
recolhido de forma perfeita e segura, tornando-se 
parte da estrutura posterior. Este relógio passará 
despercebido sob a sua almofada, permitindo-lhe 
desfrutar do conforto de estar na cama.

Suporte rebatível
Proporcionando-lhe uma óptima flexibilidade de 
utilização, este relógio é fornecido com um suporte 
rebatível integrado. Quando é colocado numa mesa, 
o relógio inclina-se ligeiramente para alcançar uma 
posição estável e fornecer o melhor ângulo de 
visualização. Com um só dedo, pode abrir suporte 
para uma utilização fácil. Os pés revestidos a 
borracha asseguram que o relógio fica assente 
firmemente, sem deslizar. O suporte é novamente 
recolhido de forma perfeita, ficando nivelando com a 
parte posterior da estrutura do relógio, permitindo-
lhe utilizá-lo sob a almofada de imediato.

Utilize um sinal sonoro como alarme de 
apoio
Além do modo de vibração, este relógio também 
possui um sinal sonoro de alarme, que lhe permite 
escolher e seleccionar como deseja acordar. Pode 
escolher utilizar apenas o sinal sonoro, apenas a 
vibração, ou ambos. As pessoas com sono pesado 
poderão ficar mais descansadas se escolherem o 
sinal sonoro e a vibração.

Vibração suave
Acorde de forma natural com a Philips. Este relógio 
emite vibrações para o acordar, começando com um 
nível suave, que aumenta gradualmente de 
intensidade. As oscilações suaves permitem-lhe 
acordar naturalmente, sem o som estridente de um 
alarme. Um despertar natural também significa que 
se sentirá com mais energia e pronto para começar 
um novo dia brilhante.
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Destaques
• Número de pilhas: 3 (não incluídas)
Alarme
• Número de alarmes: 1
• Fonte de alarme: Sinal sonoro, Vibração (alta, 

baixa)

Funcionalidades
• Tipo de visor: Visor LCD
• Cor da retroiluminação: Branco
• Relógio: Digital
• Dígitos do Ecrã: 4

Alimentação
• Tipo de bateria: AAA

Acessórios
• Clipe de fixação
• Manual de início rápido
• Garantia: Folheto de garantia

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 82 x 19 x 82 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 88 x 29 x 

92 mm
• Peso do produto: 0,05 kg
• Peso incl. embalagem: 0,15 kg
•
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