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Začněte den správně – každý den. Kompaktní radiobudík Philips s předpovědí počasí 
disponuje hodinami řízenými rádiem a grafickými ikonami předpovědi počasí s vícebarevnými 
světelnými indikátory. Spolehlivá předpověď počasí rovněž zajišťuje vaši dochvilnost – vždy.

Moderní design se všemi funkcemi, které potřebujete
• Zobrazení předpovědi počasí s grafickými animacemi
• Vícebarevný světelný indikátor počasí
• Zobrazení vnější i pokojové teploty
• Vestavěný vlhkoměr zobrazující pokojovou vlhkost
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Začněte den podle sebe
• Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání
• Dvojité buzení

Udrží vás dochvilným - vždycky
• Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
• Digitální rádiem řízené hodiny pro přesné nastavení času



 Zobrazení předpovědi počasí
Zobrazení předpovědi počasí s grafickými 
animacemi

Vícebarevný světelný indikátor

Tento skvělý vícebarevný světelný indikátor 
počasí se rozsvítí různými barvami v závislosti 
na povětrnostních podmínkách. Od oranžové 
při slunných dnech, modré při zamračených 
dnech po fialovou barvu signalizující deštivé 
dny – vždy můžete říci, jaké je počasí, a to 
dokonce i tehdy, jste-li od radiobudíku daleko.

Zobrazení teploty

Informace o počasí na dosah. Radiobudík 
Philips vám poskytuje aktuální údaje o teplotě. 
Inteligentní snímač teploty neustále zobrazuje 
údaj o venkovní teplotě.

Digitální tuner s předvolbami
Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a 
stisknutím a podržením tlačítka předvolby 
uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti 
uložení rádiových stanic máte snadný přístup 
k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé 
nutné ladit příslušnou frekvenci.

Jemné buzení
Začněte den správně jemným probuzením 
pomocí postupně sílícího signálu buzení. 

Normální zvuk signálu buzení s nastavenou 
hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás 
probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste 
nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. 
Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou 
stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení 
s postupně sílící hlasitostí, která přechází 
z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý 
zvuk, pro příjemné probuzení.

Velký podsvícený LCD displej
Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné 
prohlížení a obsluhu při slabém světle a na 
první pohled poskytuje jasné informace.

Rádiem řízené hodiny
Rádiem řízené hodiny se automaticky 
synchronizují se standardním časem místního 
rádiového vysílání, takže se nemusíte starat 
o seřizování a kontrolu přesnosti. Přesný čas 
bez zpoždění se kontroluje denně nebo když 
jsou hodiny zapnuté. Už nemusíte mít problém 
s dochvilností!
AJ260/12

Přednosti
Radiobudík s předpovědí počasí
Pokojová/venkovní teplota  

OUT



Datum vydání 2011-09-22

Verze: 4.0.14

12 NC: 8670 000 31335
EAN: 87 12581 34443 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Předpověď počasí
• Stav: jasno, zataženo, polojasno, déšť, bouřka, sníh
• Světelný indikátor: oranžová (slunečno), modrá 

(zataženo), světlemodrá (polojasno), nachová 
(déšť), červená (bouřka), bílá (sníh)

Pokojový teploměr
• Rozsah teplot: -20 °C až 70 °C
• Schopnost rozlišení teploty: 0,1 °C

Venkovní teploměr
• Bezdrátový přenos: 50 m (otevřený prostor)
• Přenosový kmitočet RF: 433 MHz
• Rozsah teplot: -20 °C až 70 °C
• Schopnost rozlišení teploty: 0,1 °C

pokojový vlhkoměr
• Rozsah relativní vlhkosti: 20% až 90% RH
• Rozlišení vlhkosti: 1% RH

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV
• Předvolby stanic: 10
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Pohodlí
• Budíky: 24 hodinový cyklus, Buzení rádiem, Signál 

budíku, duální budík, jemné buzení, Opakovat 
buzení (funkce snooze)

• Barva podsvětlení: bílá

• Hodiny: Digitální, Časovač
• Vylepšení hodin: Rádiem řízené hodiny
• Vylepšení displeje: Řízení jasu
• Typ obrazovky: Displej LCD

Zvuk
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
• Výstupní výkon: 80 mW RMS

Příslušenství
• Kabely/konektory: Napájecí adaptér stř./stejnosm.
• Jiné: Uživatelský manuál
• Záruka: Záruční list

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 0,55 kg
• Hloubka balení: 80 mm
• Výška balení: 140 mm
• Šířka balení: 288 mm
• Hmotnost: 0,4 kg
• Hloubka hlavní jednotky: 43 mm
• Výška hlavní jednotky: 105 mm
• Šířka hlavní jednotky: 169 mm

Spotřeba
• Typ baterie: Velikost AAA (LR3)
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 4
• Typ zdroje: Vstup AC
•
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