
 

 

Philips
Weer-/klokradio

Binnentemperatuur

AJ210
Uw informatie over het 

weer bij de hand
Altijd op de hoogte met uw persoonlijke weersvoorspelling. Het apparaat biedt naast 
grafische weeranimaties en meerkleurige indicatoren ook FM-radio en een tweevoudig 
alarm. Kortom, de slimme, eenvoudige manier om elke dag goed te beginnen.

Stijlvol ontwerp met alle functies die u nodig hebt
• Weergave van weersverwachting met grafische animaties
• Meerkleurige licht-/weerindicator
• Temperatuurweergave voor binnentemperatuur
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Begin de dag op uw manier
• Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Tweevoudige alarmtijd

Gebruiksvriendelijk
• De sleeptimer schakelt de radio automatisch uit op de ingestelde tijd
• Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht



 Weergave van weersverwachting
Weergave van weersverwachting met grafische 
animaties

Meerkleurige lichtindicator
Deze elegante meerkleurige weerindicator licht op 
in een serie kleuren afhankelijk van de 
weersomstandigheden. De indicator is oranje op 
zonnige dagen, blauw op bewolkte dagen en paars op 
regenachtige dagen. U kunt dus altijd zien wat voor 
weer het is, zelfs als u niet dicht bij de klokradio bent.

Gentle Wake
Begin de dag goed door voorzichtig wakker te 
worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. 
Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld 
volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo 
onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor 
om te worden gewekt door uw favoriete muziek of 
radiozender of door het zoemeralarm. Het 
alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe 
van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam 
wakker wordt.

Digitale tuner met voorkeurzenders
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt 
instellen en houd de knop voor voorkeurzenders 
ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt 
voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete 
radiozender gaan, zonder dat u steeds weer 
handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Groot verlicht LCD-display
Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle 
belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij 
weinig licht in één oogopslag.
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Kenmerken
Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze) • Voedingstype: AC-ingang
•

Weersverwachting
• Status: zonnig, bewolkt, halfbewolkt, regenachtig, 

stormachtig
• Lichtindicator: oranje (zonnig), blauw (bewolkt), 

lichtblauw (halfbewolkt), paars (regenachtig), rood 
(stormachtig)

Binnenthermometer
• Temperatuurbereik: -20 °C tot 70 °C
• Temperatuurresolutie: 0,1 °C

Geluid
• Geluidssysteem: mono
• Volumeregeling: Draaiwieltje (analoog)
• Uitgangsvermogen: 80 mW RMS

Tuner/ontvangst/transmissie
• Voorkeurzenders: 10
• Tunerbereik: FM
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Comfort
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Gentle Wake, Tweevoudig alarm, 

• Kleur van achtergrondverlichting: wit
• Klok: Digitaal, Sleeptimer
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
• Schermtype: LCD-display

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
• Overig: Gebruiksaanwijzing
• Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen
• Brutogewicht: 0,55 kg
• Diepte van de verpakking: 80 mm
• Hoogte van de verpakking: 140 mm
• Breedte van de verpakking: 288 mm
• Gewicht: 0,4 kg
• Diepte hoofdunit: 43 mm
• Hoogte hoofdunit: 105 mm
• Breedte hoofdunit: 169 mm

Vermogen
• Batterijtype: AAA-batterij (LR3)
• Batterijvoltage: 1,5 volt
• Aantal batterijen: 4
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