
 

 

Philips
Budík s předpovědí počasí

AJ290
Osobní předpověď počasí

s bezdrátovým venkovním senzorem teploty
Začněte den správně – každý den! Kompaktní zařízení AJ290 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 pokojové a venkovní teploty
• Vestavěný vlhkoměr zobrazující pokojovou vlhkost

Začněte den podle sebe
• Digitální rádiem řízené hodiny pro přesné nastavení času
• Dvojité buzení
• Opakovat buzení
• Jemné buzení

Navržen pro vaše pohodlí.
• Stylové tenké provedení s možností postavit na stolek nebo namontovat na zeď
• Nastavitelný jas displeje
• Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
• Zobrazení času buzení indikuje nastavený čas buzení



 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 venkovní teploty

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

Vestavěný vlhkoměr

Radiobudík Philips vám poskytne aktuální 
informace o relativní vlhkosti. Inteligentní 
snímač neustále zobrazuje údaj o pokojové 
vlhkosti.

Dvojité buzení

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy 
buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro 
vašeho partnera.

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!

Možnost umístit na stolek nebo na zeď

Perfektní kombinace tenkého a univerzálního 
designu. Audiosystém Philips je navržen tak, 
aby byl vhodný do vašeho interiéru. Základem 
audiosystému je stojan, takže systém může být 
bezpečně umístěn na každé poličce nebo 
skříňce. Pokud bude přimontován na stěnu, 
bude mít stejnou flexibilitu jako volně stojící.
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Předpověď počasí
• Stav: Jasno, Zataženo, Polojasno, Déšť, Bouřka, 

Sníh
• Světelný indikátor: Oranžová (Slunečno), Modrá 

(Zataženo), Světlemodrá (Polojasno), Nachová 
(Déšť), Červená (Bouřka), Bílá (Sníh)

Vnitřní 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

Pohodlí
• Rádiem řízené hodiny: Synchronizace času 

s rádiovým signálem DCF77 vytvářeným 
ve Frankfurtu (Německo) pro střední Evropu

• Budíky: Dvojité buzení, 24 hodinový cyklus, Signál 
budíku, Jemné buzení, Opakované buzení (funkce 
snooze)

• Podsvětlení: Ano
• Barva podsvětlení: Bílý
• Hodiny/verze: Digitální
• Vylepšení displeje: Řízení jasu
• Typ displeje: LCD

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál, 

Záruční list, Napájecí adaptér stř./stejnosm.

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 283 x 131 x 76 mm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

169 x 111 x 27,5 mm
• Hmotnost: 0,652 kg
• Hmotnost včetně balení: 0,833 kg

Spotřeba
• Typ baterie: AAA / LR03 alkalická
• Napětí baterie: 1,5 V
• Napájení ze sítě: Ano
• Počet baterií: 4
•
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