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Radioura

Digitalno iskanje postaj FM
Dvojni alarm
Shranjene nastavitve časa in 
alarma

AJ4300B
Prebujajte se, kot 

si sami želite!
Z dvojnim alarmom se lahko prijetno prebujata oba s partnerjem. Prebujate se lahko ob 
najljubših prednastavljenih radijskih postajah FM in z brenčalom. Prek vrat USB lahko 
polnite katerokoli mobilno napravo.

Prebudite se, kot si želite sami
• Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo
• Ponovitev alarma za podaljšek spanja
• Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja
• Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje
• Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.

Enostavna uporaba
• Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri izpadu električne energije
• Nastavljiva svetlost zaslona za udobno gledanje
• Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi
• Vrata USB za polnjenje katerekoli mobilne naprave



 Bujenje z radiem ali brenčalom

Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske 
postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri 
enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z 
radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali 
pa izberite bujenje z zvokom brenčala. 
Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri 
samodejno vklopila to radijsko postajo ali 
sprožila brenčalo.

Ponovitev alarma

Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura 
možnost dremeža. Če se bo oglasil alarm, vi pa 
bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat 
pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspite. Čez 
devet minut se bo alarm ponovno oglasil. 
Gumb "Ponovi alarm" lahko pritiskate vsakih 
devet minut, dokler alarma ne izklopite v 
celoti.

Dvojni alarm

Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. 
Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za 
bujenje partnerja.

Funkcija Gentle Wake

Začnite dan z nežnim prebujanjem ob 
postopno naraščajoči glasnosti alarma. 
Običajni zvoki alarma s prednastavljeno 
glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas 
z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. 
Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, 
radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega 
alarma se postopno povečuje od obzirno tihe 
do razumno glasne za nežno prebujanje.

Digitalno iskanje postaj FM in 
prednastav.

Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene 
možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem 

glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite 
poslušati, in pritisnite ter držite gumb za 
prednastavitve, da si sistem zapomni 
frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi 
radijskimi postajami lahko hitro dostopate do 
najljubšega radijskega programa, ne da bi 
morali vsakič znova ročno iskati pravo 
frekvenco.

Rezervna baterija
Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri 
izpadu električne energije

Izklopni časovnik

Z izklopnim časovnikom lahko določite, kako 
dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali 
radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite 
časovno omejitev (do 1 ure) in izberite radijsko 
postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko 
tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba 
še naprej predvajala, čemur sledi samodejni 
preklop na tiho stanje pripravljenosti, varčno z 
energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspite 
ob priljubljenem radijskem DJ-ju brez štetja 
ovc ali skrbi, da trošite energijo
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Ura
• Tip: Digitalna
• Zaslon: LED
• Oblika zapisa časa: 12 H, 24 H

Alarm
• Št. alarmov: 2
• Vir alarma: Brenčalo, Radio FM
• Dremež (ponovitev alarma): Da, 9 minut
• 24-urna ponastavitev alarma
• Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Frekvenčna področja sprejemnika: FM
• Frekvenčni razpon FM: 87,5 - 108 MHz
• Št. prednastavljenih postaj: 20 FM
• Antena: Antena FM

Zvok
• Zvočni sistem: Mono
• Izhodna moč (RMS): 500 mW

Napajanje
• Vrsta napajanja: Vhod AC
• Vhod omrežnega napajanja: 100–240 V, 50/60 Hz
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W
• Vrsta baterije: AA
• Število baterij: 2

Dimenzije
• Vrsta embalaže: D-ohišje
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 129 x 104 x 105 mm
• Dimenzije embalaže (Š x G x V): 131 x 112 x 136 

mm
• Teža izdelka: 0,5 kg

Dodatna oprema
• vodnik za hiter začetek
• Garancija: Garancijski list

Polnjenje prek povezave USB
• Da
•
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