
 

Philips
Klokkeradio med 
værvarsel

AJ210
Informasjon om været 

med et tastetrykk
La oss presentere deg for din personlige meteorolog. Den kompakte AJ210 har grafiske 
væranimasjoner og indikatorer i flere farger. Den spiller digitale melodier og har en 
behagelig, dobbel vekkealarm. Den er smart, men enkel, så du kan planlegge hver dag.

Stilig design med alle funksjonene du trenger
• Vis værmelding med grafiske animasjoner
• Lys- og værindikator med flere farger
• Visning av innendørstemperatur
• Digital stasjonssøking med forvalg

Start dagen på din måte
• Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm
• Gradvis oppvåkning med økende alarmvolum
• To vekketidinnstillinger

Lett å bruke
• Sleep timer slår automatisk av radioen på et forhåndsangitt tidspunkt
• Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
 



 Vis værmelding
Vis værmelding med grafiske animasjoner

Lysindikator med flere farger

Denne tøffe flerfargede værindikatoren lyser opp i 
mange forskjellige farger avhengig av værforholdene. 
Fra oransje på solskinnsdager, blått på overskyede 
dager eller lilla på regntunge dager, du kan se 
hvordan været er selv om du står et stykke unna 
klokkeradioen.

Myk oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et 
gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med 
forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du 
våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner 
brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en 
radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for 
Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til 
passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Digital stasjonssøking med forvalg
Digital stasjonssøking med forvalg

Stor bakbelyst LCD-skjerm

Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og 
enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir 
tydelig informasjon umiddelbart.
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Høydepunkter
Summealarm, Myk oppvåkning, Radioalarm, •
Værmelding
• Status: Solskinn, Overskyet, Delvis skyet, Regn, 

Storm
• Lysindikator: Gul (solskinn), Blå (skyet), Lys blå 

(delvis skyet), Lilla (regn), Rød (storm)

Innendørs termometer
• Temperaturområde: -20 °C til 70 °C
• Temperaturoppløsning: 0,1 °C

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 80 mW
• Lydsystem: Mono
• Høyttalerdiameter: 2,5"
• Volumkontroll: roterende

Tuner/mottak/overføring
• Automatisk digital tuning
• Forhåndsinnstillinger: 10
• Tunerbånd: FM

Anvendelighet
• Alarmer: 24-timers tilbakestilling av alarm, 

Gjentatt alarm (snooze), Sleep timer, To 
vekketidinnstillinger

• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Klokke/versjon: Digital
• Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll
• Skjermtype: LCD

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning, Garantisertifikat, 

AC/DC-adapter

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 288 x 140 x 80 mm
• Produktmål (B x H x D): 169 x 105 x 43 mm
• Vekt: 0,4 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 0,55 kg

Strøm
• Batteritype: AAA / LR03 alkalisk
• Batterispenning: 1,5 V
• Lysnett
• Antall batterier: 4
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