
 

 

Philips
Радиочасовник с 
прогноза за времето

Стайна температура

AJ210
Прогноза за времето на 

една ръка разстояние
Запознайте се с вашия личен синоптик. С графични анимации за времето и многоцветни 

индикатори, той има и FM радио, както и двоен будилник за нежно събуждане. При него нещата 

са умни, но и достатъчно прости, за да можете да планирате предварително всеки ден.

Стилен дизайн с всички необходими ви функции
• Показване на прогноза за времето с графични анимации
• Многоцветен светлинен индикатор за времето
• Температурен дисплей за стайната температура
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Започнете деня по ваш начин
• Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.
• Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
• Двоен будилник

Лесна употреба
• Таймерът за заспиване автоматично изключва радиото в предварително зададен час
• Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина



 Показване на прогноза за времето
Показване на прогноза за времето с графични 
анимации

Многоцветен светлинен индикатор
Този красив индикатор за времето свети в гама 
различни цветове, в зависимост от 
метеорологичните условия. Оранжево в слънчев 
ден, синьо в облачен ден или виолетево в 
дъждовен ден - можете да разберете какво е 
времето, дори и да сте далече от часовника с 
радио.

Нежно събуждане
Започнете деня добре със събуждане от 
постепенно увеличаваща се сила на будилника. 
Обикновеният звук от будилници с 
предварително настроена сила или е прекалено 
тих, за да ви изправи на крака, или е така 
крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. 
Събудете се с избрана от вас музика, 
радиостанция или предупредителен сигнал. 
Силата на нежния тон за събуждане постепенно 
се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да 
може нежно да ви разбуди.

Цифрова настройка със зададени 
станции
Просто трябва да настроите на станцията, която 
искате да зададете, и да натиснете и задържите 
бутона за настройка, за да се запамети честотата. 
С настроените станции, които могат да бъдат 
съхранени, можете бързо да включите своята 
любима станция, без да е необходимо да 
нагласяте ръчно честотата всеки път.

Голям задно осветен LCD дисплей
Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно 
гледане и работа при слаба светлина и дава ясна 
информация с един поглед.
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Акценти
будилник, радиоаларма, повторение на алармата • Тип захранване: вход за променлив ток
•

Прогноза за времето
• Състояние: слънчево, облачно, разкъсана 
облачност, дъждовно, буря

• Светлинен индикатор: кехлибарен (слънчево), 
син (облачно), светлосин (разкъсана облачност), 
лилав (дъждовно), червен (буря)

Стаен термометър
• Температурен диапазон: от -20°C до 70°C
• Точност на измерване на температура: 0,1°C

Звук
• Звукова система: моно
• Регулиране на силата на звука: въртящ се 
регулатор (аналогов)

• Изходна мощност: 80 mW RMS

Тунер/приемане/предаване
• Предварително настроени станции: 10
• Обхвати на тунера: FM
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

Удобство
• Аларми: 24-часово нулиране на будилника, 
аларма със зумер, нежно събуждане, двоен 

(дрямка)
• Цвят на фоновото осветление: бяло
• Часовник: Цифров, таймер за заспиване
• Подобрения на дисплея: регулиране на 
яркостта

• Тип на дисплея: LCD дисплей

Аксесоари
• Кабели/свързване: AC-DC адаптер
• други: Ръководство за потребителя
• Гаранция: Гаранционна карта

Размери
• Бруто тегло: 0,55 кг
• Дълбочина на опаковката: 80 мм
• Височина на опаковката: 140 мм
• Ширина на опаковката: 288 мм
• Тегло: 0,4 кг
• Дълбочина на главния блок: 43 мм
• Височина на главния блок: 105 мм
• Ширина на главния блок: 169 мм

Мощност
• Тип батерия: Размер AAA (LR3)
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Брой на батериите: 4
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