
 

 

Philips
Ceas cu alarmă

AJ110
Ceas deşteptător compact

Ceasul deşteptător compact de la Philips AJ110 dispune de setare uşoară a orei, alarmei şi 
calendarului cu o lumină de fundal LCD care se opreşte automat. Alimentat de o singură baterie 
AA, este ideal pentru călătorit. Alarma cu repetare vă permite să amânaţi încă cinci minute.

Luaţi-l oriunde
• Dimensiune comodă pentru transport ușor la lucru sau în călătorii
• Funcţionare cu o baterie pentru comoditatea călătoriei

Ușor de utilizat
• Setare simplă a alarmei și a orei
• Afișarea orei pentru alarmă indică ora apelului de trezire
• Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiţii de iluminare redusă

Proiectat pentru confortul dvs.
• Repetare alarmă cu timp de amânare de 5 minute
• Afișarea lunii și a zilei
• Consum redus pentru durată de viaţă prelungită a bateriei



 Afișarea orei pentru alarmă
Afișarea orei pentru alarmă vă indică atât ora curentă 
cât și ora la care este setată alarma. Afișarea 
constantă elimină necesitatea apăsării unui buton 
pentru a verifica dacă alarma a fost setată și pentru 
ce oră. Afișarea orei pentru alarmă vă asigură în 
permanenţă că alarma este setată corect și că vă va 
trezi la ora dorită.

Dimensiune comodă pentru transport 
ușor
Acest ceas deșteptător comod oferă funcţii precise 
de oră și alarmă într-o formă compactă. Este 
suficient de mic pentru a fi așezat oriunde în casă sau 
în birou, sau pentru a-l putea lua cu dvs. oricând 
călătoriţi.

Ecran LCD mare cu fundal iluminat

Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare și 
utilizare facile în condiţii de lumină scăzută și oferă 
informaţii clare imediat.

Consum redus de energie
Datorită funcţiilor simple de ceas și alarmă și a 
iluminării de fundal cu LED-uri și oprire automată, 
consumul de energie este redus. O singură baterie 
AA este suficientă pentru a alimenta ceasul 
aproximativ un an.

Afișarea lunii și a zilei
Ceasul are o funcţie de calendar integrată, care 
afișează luna și ziua curente. Setaţi data corectă 
(inclusiv anul) și calendarul va reţine să ia în calcul anii 
bisecţi.

O baterie pentru călătorii
Ceasul este alimentat de o singură baterie AA, 
oferind o soluţie compactă și ușoară pentru 
călătorie. Pentru a vă bucura de toate funcţiile 
ceasului, alarmei și calendarului, pur și simplu 
introduceţi o baterie AA în compartimentul pentru 
baterie. Bateriile AA sunt disponibile oriunde pe 
piaţă, facilitând înlocuirea când sunteţi în mișcare.

Repetare alarmă (5 minute)
Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips 
are o funcţie de amânare. Dacă alarma sună și doriţi 
să mai dormiţi puţin, apăsaţi butonul Repetare 
alarmă o dată și culcaţi-vă la loc. După cinci minute 
alarma va suna din nou. Puteţi continua să apăsaţi 
butonul Repetare alarmă la fiecare cinci minute până 
când opriţi alarma complet.

Setare simplă a alarmei și a orei
Ora și alarma sunt atât de ușor de setat, încât este 
posibil să nu fie necesară consultarea Ghidului de 
iniţiere rapidă sau a manualului de utilizare. Pur și 
simplu utilizaţi butoanele fine ale radioului cu ceas 
pentru a seta ora și alarma.
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Confort
• Ceas/Versiune: Digital
• Alarme: Alarmă buzzer, Repetare alarmă (snooze)
• Tip ecran: Afișaj cu 4 cifre, LCD
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Chihlimbar

Sunet
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Alimentare
• Tip baterie: AA

Accesorii
• Accesorii incluse: Manual de utilizare, Certificat de 

garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 87 x 82 x 76 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 85 x 80 x 74 mm
• Greutate produs: 0,085 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,12 kg
•
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