
 

 

Philips
Hava Durumu Saatli Radyo

AJ210
Hava durumu bilgileri parmaklarınızın 

ucunda
Kişisel hava durumu bülteninizle tanışın! Kompakt AJ210, grafik hava durumu animasyonlarına 
ve çok renkli göstergelere sahiptir, dijital şarkıları çalar ve rahatsız etmeden uyandırmak için 
çifte alarma sahiptir. Akıllı ancak basit bu ürünle güne hazırlıklı başlayın!

İhtiyacınız olan tüm fonksiyonlara sahip șık tasarım
• Grafik animasyonlarla hava tahmini gösterimi
• Çok renkli ıșıklı hava durumu göstergesi
• İç mekanlar için sıcaklık göstergesi
• İstasyonları ayarlı dijital radyo

Güne kendi tarzınızda bașlayın
• Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın
• Güne keyifli bașlamak için nazik uyandırma
• Çift alarmlı saat

Kullanım kolaylığı
• Uyku zamanlayıcısı, radyoyu önceden ayarlanmıș saatte otomatik olarak kapatır
• Geniș, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ıșıkta bile kolay izleme



 Hava tahmini gösterimi
Grafik animasyonlarla hava tahmini gösterimi

Çok renkli ıșıklı gösterge
Bu çok renkli șık hava durumu götergesi, hava 
durumuna bağlı olarak değișik renklerde yanar. 
Güneșli günlerde turuncu, bulutlu günlerde mavi 
renkte yanan bu gösterge sayesinde saatli 
radyonuzdan uzakta bile olsanız havanın nasıl 
olduğunu görebileceksiniz.

Nazik uyandırma
Ses düzeyi așamalı olarak artan alarm ile güne nazik 
bir biçimde uyandırılarak bașlayın. Ses düzeyi 
önceden ayarlanmıș alarmlar, ya sizi 
uyandıramayacak kadar düșük ya da uyandırırken 
rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. 
Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle 
uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm 
ses düzeyi düșük bir tondan yüksek bir tona doğru 
așamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

İstasyonları ayarlı dijital radyo
İstasyonları ayarlı dijital radyo

Geniș, arka aydınlatmalı LCD ekran
Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ıșıkta bile 
kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakıșta tüm 
bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.
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