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AJ260
Henkilökohtainen meteorologi

ja langaton ulkolämpötilan tunnistin
Aloita päiväsi oikein - joka päivä! Pienessä AJ260-kelloradiossa on radio-ohjattu kello sekä 
graafiset, värikkäät ja valaistut sääennustekuvakkeet. Luotettava meteorologisi huolehtii 
täsmällisyydestäsi!

Tyylikäs, kaikki tarvittavat toiminnot
• Sääennustenäyttö, jossa graafiset animaatiot
• Monivärinen säätilan merkkivalo
• Sisä- ja ulkolämpötilan näyttö
• Laitteen kosteusmittari näyttää sisätilan ilmankosteuden
• Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herää suosikkikanavaasi tai summeriin
• Hellävarainen herätys asteittain kovenevan äänenvoimakkuuden ansiosta
• Kaksi herätysaikaa

Pysyt aikataulussa – aina
• Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä
• Digitaalisessa radio-ohjatussa kellossa on tarkat aika-asetukset
 



 Digitaalinen viritin esiasetuksineen
Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Hiljainen herätys

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain 
kovenevaan herätysääneen. Normaalit 
herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai 
epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi 
hereille. Valitse herätysääneksi 

suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. 
Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen 
miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta 
heräät rauhallisesti.

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö

Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö 
on helppoa hämärässäkin ja näet tiedot 
selkeästi kerralla.

Radio-ohjattu kello
Radio-ohjattu kello synkronoituu 
automaattisesti paikallisen radiolähetyksen 
standardiaikaan, joten sinun ei tarvitse 
huolehtia aika-asetustesi tarkkuudesta eikä 
kellonajan siirroista. Tarkka aika varmistetaan 
päivittäin, tai kun kelloon on kytketty virta. 
Voit olla varma täsmällisyydestäsi!
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Sääennuste
• Tila: Aurinkoinen, Pilvinen, Puolipilvinen, Sateinen, 

Myrsky, Lumi
• Merkkivalo: Keltainen (aurinkoinen), Sininen 

(pilvinen), Vaaleansininen (puolipilvinen), Violetti 
(sateinen), Punainen (myrsky), Valkoinen (lumi)

Sisälämpömittari
• Käyttölämpötila: -20...+70 °C
• Lämpötilan resoluutio: 0,1 °C

Lämpömittari ulkotiloihin
• Langaton lähetys: 50 metriä (aukea)
• RF-lähetyksen taajuus: 433 MHz
• Käyttölämpötila: -20...+70 °C
• Lämpötilan resoluutio: 0,1 °C

Kosteusmittari sisätiloihin
• Suhteellinen kosteusalue: 20–90 % suht. kosteus
• Kosteusresoluutio: 1 % suht. kosteus

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 10

Käytön mukavuus
• Radio-ohjattu kello: Synkronoitu aika DCF77-

aseman radiosignaalista
• Herätykset: Kaksi herätysaikaa, 24 tunnin välein 

toistuva herätys, Radioherätys, Summeriherätys, 
Hiljainen herätys, Herätyksen toisto 
(torkkutoiminto), Uniajastin

• Taustavalo
• Taustaväri: valkoinen
• Kello/versio: Digitaalinen
• Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö
• Näyttötyyppi: LCD

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 80 mW
• Äänentoistojärjestelmä: Mono
• Kaiuttimen halkaisija: 2,5"
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, 

Takuutodistus, Verkkolaite

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 288 x 140 x 80 mm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 169 x 105 x 43 mm
• Paino: 0,4 kg
• Paino pakattuna: 0,55 kg

Virta
• Pariston malli: AAA/LR03 (alkali)
• Akun jännite: 1,5 V
• Verkkovirta
• Akkujen määrä: 4
•
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