
 

 

Philips
Sää-herätyskello

AJ290
Henkilökohtainen meteorologi

ja langaton ulkolämpötilan tunnistin
Aloita päiväsi oikein - joka päivä! Pienessä AJ290-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

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Digitaalisessa radio-ohjatussa kellossa on tarkat aika-asetukset
• Kaksi herätysaikaa
• Herätyksen toisto
• Lempeä herätys

Suunniteltu helppokäyttöiseksi
• Tyylikäs, kompakti laite, joka voi olla pöydällä tai seinällä
• Säädettävä näytön kirkkaus
• Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä
• Herätysajan näyttö näyttää herätysajan



 Sääennustenäyttö
Sääennustenäyttö, jossa graafiset animaatiot

Monivärinen merkkivalo

Säätilan merkkivalon väri vaihtelee säätilan 
mukaan. Voit tarkistaa säätilan, vaikka et olisi 
kelloradion lähellä: oranssi osoittaa päivän 
olevan aurinkoinen, sininen pilvisyyden ja 
violetti sateen.

Ulkolämpötilan näyttö

Säätietoja napin painalluksella. Philips-
kelloradio näyttää ajantasaiset lämpötilatiedot. 
Sen älykäs lämpötilan tunnistin näyttää 
ulkolämpötilan milloin tahansa.

Mukana kosteusmittari

Philips-kelloradio näyttää ajantasaiset 
suhteellisen ilmankosteuden tiedot. Sen älykäs 
tunnistin näyttää sisätilan ilmankosteuden 
milloin tahansa.

Kaksi herätysaikaa

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi 
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja 
kumppanillesi eri herätysajat.

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö

Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö 
on helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot 
selkeästi yhdellä silmäyksellä.

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!

Pöytäteline sekä 
seinäkiinnitysmahdollisuus

Kompakti ja monipuolinen Philips-
äänentoistojärjestelmä on suunniteltu 
sulautumaan kotisi sisustukseen. 
Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, 
joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai 
kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä 
käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.
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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

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

aseman radiosignaalista

• Herätykset: Kaksi herätysaikaa, 24 tunnin välein 
toistuva herätys, Summeriherätys, Hiljainen 
herätys, Herätyksen toisto (torkkutoiminto)

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

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, 

Takuutodistus, Verkkolaite

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 283 x 131 x 76 mm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 169 x 111 x 27,5 mm
• Paino: 0,652 kg
• Paino pakattuna: 0,833 kg

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