
 

 

Philips
Väckarklocka

AJ110
Kompakt väckarklocka

Den kompakta väckarklockan från Philips har lätta tids-, larm- och kalenderinställningar med 
automatiskt avstängningsbar LCD-bakgrundsbelysning. Den drivs med ett AA-batteri och 
passar perfekt för resan. Med det repeterande larmet kan du somna om i fem minuter extra.

Ta med den var som helst
• Praktisk storlek, kan bäras med lätt till jobbet eller på resan
• Drivs med ett batteri, praktiskt på resan

Lättanvänd
• Enkel larm- och tidsinställning
• Med larmtidsvisning ser du när du inställd tid.
• Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus

Utformad för din bekvämlighet
• Repeterande larm med 5 minuters snooze-tid
• Visning av månad och dag
• Låg strömförbrukning för lång batterilivslängd



 Larmtidsvisning
Larmtidsvisning visar alltid den aktuella tiden och 
tiden när väckarklockan ska ringa. Att båda tiderna 
visas samtidigt betyder att du inte behöver trycka på 
en knapp för att se om du ställt in väckningen och i 
så fall när.

Praktisk storlek, kan bäras med lätt
Med den här praktiska väckarklockan får du exakta 
tids- och larmfunktioner i kompakt format. Den är 
liten nog att få plats var som helst i hemmet eller 
kontoret, eller så kan du med den när du reser.

Stor bakgrundsbelyst LCD-display

Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig 
visning och enkel användning i förhållanden med 
svagt ljus. Du får klar information direkt.

Låg strömförbrukning
Tack vare de enkla klock- och larmfunktionerna och 
den automatiskt avstängningsbara 
lysdiodsbakgrunden är strömförbrukningen låg. Ett 
enda AA-batteri är allt som behövs för att driva 
klockan i ungefär ett år.

Visning av månad och dag
Klockan har en inbyggd kalenderfunktion som visar 
aktuell månad och dag. Ställ in rätt datum (inklusive 
år) så kommer kalendern ihåg skottår då de inträffar.

Ett batteri, för resan
Klockan drivs med ett enda AA-batteri och utgör en 
kompakt och lätt lösning för resan. För att åtnjuta 
alla klockans, larmets och kalenderns funktioner 
sätter du helt enkelt i AA-batteriet i batterihöljet. 
AA-batterier är vida tillgängliga på marknaden, vilket 
gör byte lätt när du är på resande fot.

Repeterande larm (var 5:e minut)
För att du inte ska försova dig har Philips klockradio 
en snooze-funktion. Om larmet ljuder och du vill 
sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för 
repeterande larm en gång och somnar om. Fem 
minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta 
trycka på knappen för repeterande larm var femte 
minut tills du slutligen stänger av larmet helt.

Enkel larm- och tidsinställning
Det är så enkelt att ställa in tid och larm att du 
kanske inte ens behöver läsa i 
snabbinstallationshandboken eller 
användarhandboken. Titta bara på klockradions 
silkscreen-knappar när du ställer in tid och larm.
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Bekvämlighet
• Larm: larmsignal, repeterande larm 

(insomningsfunktion)
• Skärmtyp: LCD-display, LED-display
• Färg på bakgrundsbelysning: orange
• Klocka: Digital

Ljud
• Volymkontroll: upp/ned

Effekt
• Batterityp: AA-storlek (LR6)

Tillbehör
• Övrigt: Bruksanvisning
• Garanti: Garanticertifikat

Mått
• Bruttovikt: 0,12 kg
• Pakethöjd: 76 mm
• Paketbredd: 82 mm
• Paketbredd: 87 mm
• Produktvikt: 0,085 kg
• Huvudenhet, djup: 74 mm
• Huvudenhet, höjd: 80 mm
• Huvudenhet, bredd: 85 mm
•
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