
 

 

Philips
Időjárás-előrejelző 
ébresztőóra

AJ290
Személyes időjárás-előrejelző

vezeték nélküli kültéri hőmérséklet-érzékelővel
Kezdje jól a napját - minden nap! A kompakt AJ290-ben rádióvezérlésű óra és többszínű 
jelzőfénnyel ellátott grafikus időjárás-előrejelző ikonok találhatók. A megbízható időjárás-
előrejelző arról is gondoskodik, hogy Ön pontos legyen - mindig.

Stílusos kialakítás az összes szükséges funkcióval
• Időjárás-előrejelzés megjelenítése grafikus animációval
• Többszínű időjárásjelző fény
• Külső/belső hőmérséklet kijelzése
• A beépített légnedvességmérő kijelzi a beltéri páratartalmat

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Digitális rádióvezérelt óra az idő pontos beállításához
• Kettős ébresztési idő
• Ismétlő ébresztő
• Gyengéd ébresztés

Az Ön kényelmére tervezve
• Stílusos vékony kivitel asztali állvánnyal és falra szerelési lehetőséggel
• Állítható élességű kijelző
• Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
• Az Ébresztési idő kijelzése mutatja az ébresztési időpontot



 Időjárás-előrejelzés megjelenítése
Időjárás-előrejelzés megjelenítése grafikus 
animációval

Többszínű jelzőfény

Többszínű időjárásjelző fény különféle 
színekben gyullad fel, az időjárási viszonyoktól 
függően. Napos időben narancssárga, felhős 
időben kék, esős napokon pedig lila, így Ön 
még az órás rádiótól távol is képet kaphat az 
aktuális időjárásról.

Külső hőmérséklet kijelzése

Időjárás-előrejelzés egyetlen gombnyomásra. 
A Philips órás rádió tájékoztatja az aktuális 
hőmérsékleti értékekről. Az intelligens 
hőmérséklet-érzékelő kijelzi a külső 
hőmérsékletet - amikor csak kíváncsi rá.

Beépített légnedvességmérő

A Philips órás rádió tájékoztatja a 
páratartalommal kapcsolatos legfrissebb 
adatokról. Az intelligens érzékelő kijelzi a belső 
páratartalmat - amikor csak kíváncsi rá.

Kettős ébresztési idő

A Philips audiorendszer két beállítható 
ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az 
egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig 
partnere ébresztéséhez.

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással

A háttérvilágítással ellátott LCD-kijelző jól 
olvasható és könnyen kezelhető gyenge 

fényviszonyok mellett is, és egyértelmű 
adatokat jelenít meg egyetlen szempillantás 
alatt.

Rádió vezérelt óra
A rádióvezérelt óra automatikusan szinkronba 
áll a helyi rádióadással sugárzott pontos idővel, 
így soha nem kell aggódnia a pontosság miatt, 
és nem kell az órát állítania. Az azonnali pontos 
idő napi rendszerességgel biztosított, vagy 
amikor az óra be van kapcsolva. Biztos lehet 
benne, hogy minden találkozójára 
másodpercnyi pontossággal érkezik!

Asztali állványra / falra szerelhető

A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes 
kombinációjaként a Philips audiorendszerek 
beleolvadnak otthona kialakításába. Az 
audiorendszer alapzata egy állvány, így a 
rendszer biztonságosan és tetszetősen 
elhelyezhető bármilyen polcon. A fali rögzítés 
ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön 
számára, mint a szabadon álló állvány.
AJ290/12

Fénypontok
Időjárás-előrejelző ébresztőóra
  

OUT



Kiadás dátuma  
2011-07-01

Verzió: 2.0.1

12 NC: 8670 000 59497
EAN: 87 12581 52193 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Időjárás-előrejelzés
• Állapot: Napos, Felhős, Enyhén felhős, Esős, 

Viharos, Hó
• Jelzőfény: Sárga (napos), Kék (felhős), Világoskék 

(enyhén felhős), Bíbor (esős), Vörös (viharos), 
Hófehér

Beltéri hőmérő
• Hőmérséklettartomány: -20 °C és 70 °C között
• Hőmérséklet felbontása: 0,1 °C

Kültéri hőmérő
• Vezeték nélküli átvitel: 50 méter (nyílt területen)
• RF átviteli frekvencia: 433 MHz
• Hőmérséklettartomány: -20 °C és 70 °C között
• Hőmérséklet felbontása: 0,1 °C

Beltéri légnedvességmérő
• Relatív páratartalom tartomány: 20-90% RP
• Páratartalom felbontása: 1% RP

Kényelem
• Rádióvezérlésű óra: Szinkron idő a németországi 

Frankfurtból Közép-Európába továbbított DCF77 
rádiójellel

• Ébresztők: Kettős ébresztési idő, Ébresztés 24 

órás visszaállítása, Berregő riasztás, Kíméletes 
ébresztő, Riasztás ismétlése (szundítás)

• Háttérvilágítás: Van
• Háttérfény színe: Fehér
• Óra/Verzió: Digitális
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
• Kijelző típusa: LCD

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, 

Garancialevél, AC/DC adapter

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

283 x 131 x 76 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

169 x 111 x 27,5 mm
• Tömeg: 0,652 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 0,833 kg

Tápkapcsoló
• Akku típusa: AAA / LR03 alkáli
• Telepfeszültség: 1,5 V
• Tápellátás: Van
• Akkumulátorok száma: 4
•
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