
 

 

Philips
Väderklockradio

Inomhustemperatur

AJ210
Lättillgänglig väderinformation

Här är din personliga meteorolog. Den har grafiska väderanimeringar, indikatorer med 
flera färger, en FM-radio och ett behagligt dubbelt väckningsalarm. Den är smart men 
ändå enkel så att du kan ha framförhållning varje dag.

Snygg design med alla funktioner du behöver
• Visa väderprognos med grafiska animeringar
• Väderindikatorlampa i flera färger
• Temperaturvisning för inomhustemperatur
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Starta dagen som du vill
• Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
• Dubbla larmtider

Lättanvänd
• Insomningsfunktionen stänger automatiskt av radion vid en förinställd tid
• Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus



 Visa väderprognos
Visa väderprognos med grafiska animeringar

Indikatorlampa i flera färger
Den här coola väderindikatorn i flera färger lyser i 
olika färger beroende på väderförhållande. 
Orangefärgat när solen skiner, blått när det är 
molnigt och lila när det regnar – du kan se vad det är 
för väder även om du är långt från klockradion.

Behaglig uppvakningsfunktion
Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en 
gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor 
med inställd volym har antingen för lågt ljud för att 
väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar 
alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, 
radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga 
uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från 
svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Digital mottagare med förinställningar
Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som 
snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så 
sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan 
du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att 
manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Stor bakgrundsbelyst LCD-display
Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig 
visning och enkel användning i förhållanden med 
svagt ljus. Du får klar information direkt.
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Funktioner
(insomningsfunktion) • Strömtyp: AC-ingång
•

Väderprognos
• Status: soligt, molnigt, halvklart, regn, oväder
• Indikatorlampa: gul (soligt), blå (molnigt), ljusblå 

(halvklart), lila (regn), röd (oväder)

Inomhustermometer
• Temperaturintervall: -20 °C till 70 °C
• Temperaturupplösning: 0,1 °C

Ljud
• Ljudsystem: mono
• Volymkontroll: ratt (analog)
• Uteffekt: 80 mW RMS

Mottagare/mottagning/sändning
• Kanalförinställningar: 10
• Radioband: FM
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning

Bekvämlighet
• Larm: 24-timmars larmåterställning, larmsignal, 

behaglig uppvakningsfunktion, dubbelt larm, 
radiolarm/radioväckning, repeterande larm 

• Färg på bakgrundsbelysning: vit
• Klocka: Digital, insomningsfunktion
• Skärmförbättringar: ljusstyrkeinställning
• Skärmtyp: LCD-display

Tillbehör
• Kablar/anslutning: Nätadapter
• Övrigt: Bruksanvisning
• Garanti: Garanticertifikat

Mått
• Bruttovikt: 0,55 kg
• Pakethöjd: 80 mm
• Paketbredd: 140 mm
• Paketbredd: 288 mm
• Vikt: 0,4 kg
• Huvudenhet, djup: 43 mm
• Huvudenhet, höjd: 105 mm
• Huvudenhet, bredd: 169 mm

Effekt
• Batterityp: AAA-storlek (LR3)
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 4
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