
 

 

Philips
Ébresztőóra

AJ110
Kompakt ébresztőóra

Az AJ110 Philips kompakt ébresztőóra az egyszerűen beállítható pontos idő, ébresztési idő és naptár 

opciók mellett automatikusan kikapcsolódó LCD-háttérvilágítással is rendelkezik. Egyetlen AA elemmel 

működik, így utazáshoz ideális. Az ébresztés ismétlése funkció lehetővé teszi, hogy Ön 5 perccel tovább 

szundíthasson.

Vigye magával mindenhová!
• Praktikus méret az egyszerű hordozhatóságért munkához és utazáshoz
• Egy elemről működik a kényelmes utazásért

Egyszerű használat
• Egyszerű ébresztés- és időbeállítás
• Az Ébresztési idő kijelzése mutatja az ébresztési időpontot
• Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható

Az Ön kényelmére tervezve
• Ébresztés ismétlése 5 perces szundítási idővel
• Hónap és nap kijelzése
• Alacsony fogyasztás és hosszú elem-élettartam



 Ébresztési idő kijelzése
Az Ébresztési idő kijelzése egyszerre mutatja a 
pontos időt és azt az időpontot, amikor az ébresztő 
jelezni fog. Az állandó kijelzés szükségtelenné teszi, 
hogy gombnyomással ellenőrizze, vajon be van-e 
állítva az ébresztőóra, és mikor fog szólni. Az 
Ébresztési idő kijelzése folyamatosan biztosítja Önt 
arról, hogy az ébresztőóra helyesen van beállítva, és 
a kívánt időpontban fogja felkelteni Önt.

Praktikus méret az egyszerű 
hordozhatóságért
Ez a kézreálló ébresztőóra pontos időkijelzést és 
ébresztési funkciókat kínál. Kis mérete lehetővé 
teszi, hogy otthonában vagy munkahelyén bárhová 
elhelyezhesse, illetve hogy utazásaira bármikor 
magával vihesse.

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással

A háttérvilágítással ellátott LCD-kijelző jól olvasható 
és könnyen kezelhető gyenge fényviszonyok mellett 
is, és egyértelmű adatokat jelenít meg egyetlen 
szempillantás alatt.

Alacsony áramfogyasztás
Az egyszerű óra- és ébresztőfunkcióknak és az 
automatikusan kikapcsolódó LED-es 
háttérvilágításnak köszönhetően a készülék kevés 
energiát fogyaszt. Az óra kb. egy évig működik 
egyetlen AA elemmel.

Hónap és nap kijelzése
Az óra beépített naptárfunkciója kijelzi az aktuális 
hónapot és napot. A helyes dátum beállítása után 
(évvel együtt) a naptár figyelembe veszi a 
szökőéveket is.

Egyelemes kialakítás utazáshoz
Az óra egyetlen AA elemmel működik, így utazáshoz 
kompakt, könnyű megoldást kínál. Az óra, az 
ébresztő és a naptár összes funkciójának 
használatához elegendő az elemtartóba mindössze 
egyetlen AA elemet tenni. AA elem szinte mindenütt 
kapható, így utazáskor is bármikor cserélhető.

Ébresztés ismétlése (5 percenként)
A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a 
visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de 
még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az 
Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Öt 
perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az 
Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges 
kikapcsolásáig öt percenként akárhányszor 
megnyomhatja.

Egyszerű ébresztés- és időbeállítás
A pontos idő és az ébresztés idejének beállítása 
olyan egyszerű, hogy előfordulhat, hogy a 
beállításhoz nem is lesz szüksége a Rövid üzembe 
helyezési útmutatóra vagy a felhasználói kézikönyvre. 
Az órás rádió gombjai egyértelműen jelzik az idő és 
az ébresztési időpont beállításának módját.
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Kényelem
• Óra/Verzió: Digitális
• Ébresztők: Berregő riasztás, Riasztás ismétlése 

(szundítás)
• Kijelző típusa: 4 számjegyű kijelző, LCD
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Borostyánsárga

Hang
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Tápellátás
• Elem típusa: AA

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, 

Garancialevél

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

87 x 82 x 76 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 85 x 80 x 74 mm
• Termék tömege: 0,085 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 0,12 kg
•

Műszaki adatok
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