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Temperatura wewnętrzna/zewnętrzna

AJ260
Informacje o pogodzie 

w zasięgu ręki
Zaczynaj dobrze każdy dzień. Niewielki radiobudzik ze stacją pogodową firmy Philips jest wyposażony 

w zegar sterowany sygnałem radiowym oraz funkcję prognozy pogody prezentowanej w postaci ikon 

graficznych z kolorowymi wskaźnikami. Jeśli zależy Ci na punktualności, z tym urządzeniem zawsze 

zdążysz na czas, nawet wbrew pogodzie.

Stylowa obudowa i zestaw wszystkich niezbędnych funkcji
• Wyświetlanie prognozy pogody w postaci animacji graficznych
• Wielokolorowy świetlny wskaźnik pogody
• Wyświetlacz temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
• Wbudowany wilgotnościomierz wskazuje wilgotność w pomieszczeniu
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Zacznij dzień, jak lubisz
• Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk
• Łagodne budzenie bez stresu
• Godzina podwójnego alarmu

Wyświetlanie dokładnego czasu
• Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle
• Cyfrowy zegar sterowany radiem gwarantuje dokładność ustawień czasu



 Wyświetlanie prognozy pogody
Wyświetlanie prognozy pogody w postaci 
animacji graficznych

Wielokolorowy wskaźnik świetlny

Ten odlotowy, wielokolorowy wskaźnik 
pogody świeci na różny kolor w zależności od 
pogody. Kolor pomarańczowy pojawia się w 
słoneczne dni, niebieski, gdy jest pochmurno, a 
fioletowy, gdy pada deszcz. W ten sposób 
możesz dowiedzieć się, jaka jest pogoda, nawet 
jeśli radiobudzika nie ma w pobliżu.

Wyświetlacz temperatury

Informacje o pogodzie w zasięgu ręki. 
Radiobudzik firmy Philips jest wyposażony w 
funkcję wyświetlania temperatury na dworze, 
którą mierzy jego inteligentny termometr o 
dowolnej porze dnia.

Cyfrowe strojenie z pamięcią
Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową 
oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk 
programowania, aby zapisać częstotliwość. 
Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji 
radiowych można do nich uzyskać szybki 
dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

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.

Duży wyświetlacz LCD z 
podświetleniem
Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy 
odczyt informacji i umożliwia obsługę 
urządzenia przy słabym świetle.

Zegar sterowany radiem
Zegar sterowany radiem automatycznie 
synchronizuje się ze standardowym czasem 
nadawanym przez lokalne radio, więc nie 
trzeba się już martwić o jego dokładność ani go 
regulować. Synchronizacja odbywa się 
codziennie lub wtedy, gdy zegar jest włączony. 
Dzięki temu masz pewność, że nie spóźnisz się 
na żadne spotkanie!
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Prognoza pogody
• Stan: słońce, zachmurzenie, częściowe 

zachmurzenie, deszcz, burza, śnieg
• Wskaźnik świetlny: bursztynowy (słońce), niebieski 

(zachmurzenie), jasnoniebieski (częściowe 
zachmurzenie), fioletowy (deszcz), czerwony 
(burza), biały (śnieg)

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

Termometr zewnętrzny
• Transmisja bezprzewodowa: 50 metrów (na 

zewnątrz)
• Częstotliwość transmisji radiowej: 433 MHz
• Zakres temperatur: od -20°C do 70°C
• Rozdzielczość temperatury: 0,1°C

Wilgotnościomierz do użytku w domu
• Zakres wilgotności względnej: 20% do 90% RH
• Rozdzielczość wilgotności: 1% RH

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

Udogodnienia
• Budzenie: Dobowe kasowanie budzika, budzenie 

radiem, budzenie brzęczykiem, podwójny alarm, 
łagodne budzenie, powtarzanie budzenia (drzemka)

• Kolor podświetlenia: biały

• Zegar: Cyfrowe, wyłącznik czasowy
• Funkcje zegara: Zegar sterowany sygnałem 

radiowym
• Funkcje wyświetlacza: regulacja jasności
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

Dźwięk
• Sprzęt nagłaśniający: mono
• Regulator głośności: obrotowy (analogowy)
• Moc wyjściowa: 80 mW RMS

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany
• Inne: Instrukcja obsługi
• Gwarancja: Karta gwarancyjna

Wymiary
• Waga brutto: 0,55 kg
• Głębokość opakowania: 80 mm
• Wysokość opakowania: 140 mm
• Szerokość opakowania: 288 mm
• Waga: 0,4 kg
• Głębokość jednostki centralnej: 43 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 105 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 169 mm

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar AAA (LR3)
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 4
• Rodzaj zasilania: Wejście AC
•
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