
 

 

Philips
Stacja pogodowa z 
budzikiem i radiem

AJ210
Informacje o pogodzie 

w zasięgu ręki
Poznaj swoją osobistą stację meteorologiczną! Niewielkie urządzenie AJ210 wyświetla animowane 

graficzne informacje o pogodzie i wielokolorowe wskaźniki, odtwarza cyfrowe melodie i delikatnie budzi 

za pomocą podwójnego alarmu. To inteligentne i jednocześnie proste urządzenie pomoże 

odpowiednio zaplanować dzień!

Stylowa obudowa i zestaw wszystkich niezbędnych funkcji
• Wyświetlanie prognozy pogody w postaci animacji graficznych
• Wielokolorowy świetlny wskaźnik pogody
• Wyświetla temperaturę w pomieszczeniu
• Cyfrowe strojenie z pamięcią

Zacznij dzień, jak lubisz
• Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk
• Łagodne budzenie dzwonkiem o narastającej głośności
• Godzina podwójnego alarmu

Łatwość użytkowania
• Wyłącznik czasowy automatycznie wyłącza radio o ustawionej godzinie
• Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia widoczność przy słabym świetle



 Wyświetlanie prognozy pogody
Wyświetlanie prognozy pogody w postaci animacji 
graficznych

Wielokolorowy wskaźnik świetlny
Wielokolorowy świetlny wskaźnik pogody

łagodne budzenie
Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy 
stopniowo zwiększającej się głośności budzika. 
Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za 
słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że 
brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy 
możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej 
muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym 
budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, 
zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i 
przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz 
się łagodnie rozbudzić.

Cyfrowe strojenie z pamięcią
Cyfrowe strojenie z pamięcią

Duży wyświetlacz LCD z 
podświetleniem
Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia 
widoczność przy słabym świetle
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Zalety
brzęczykiem, łagodne budzenie, Budzenie radiem, •
Prognoza pogody
• Stan: Słońce, Zachmurzenie, Częściowe 

zachmurzenie, Deszcz, Burza
• Wskaźnik świetlny: Bursztynowy (słońce), 

Niebieski (zachmurzenie), Jasnoniebieski 
(częściowe zachmurzenie), Fioletowy (deszcz), 
Czerwony (burza)

Termometr wewnętrzny
• Zakres temperatur: od -20°C do 70°C
• Rozdzielczość temperatury: 0,1°C

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 80 mW
• System dźwięku: Mono
• Średnica głośnika: 2,5 cala
• Regulacja głośności: obrotowa

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 10
• Pasma tunera: UKF

Udogodnienia
• Budzenie: Dobowe kasowanie budzika, Budzenie 

Powtarzanie budzenia (drzemka), Wyłącznik 
czasowy, Godzina podwójnego alarmu

• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały
• Zegar/wersja: Cyfrowe
• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
• Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Karta 

gwarancyjna, Zasilacz sieciowy stabilizowany

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

288 x 140 x 80 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

169 x 105 x 43 mm
• Waga: 0,4 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 0,55 kg

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna AAA / LR03
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Zasilanie sieciowe
• Liczba baterii lub akumulatorów: 4
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