
 

 

Philips
Ceas cu alarmă și prognoză 
meteo

AJ290
Meteorolog personal

cu senzor wireless pentru temperatura exterioară
Vă dă bună dimineaţa - în fiecare zi! Modelul compact AJ290 dispune de un ceas cu reglare prin 
radio şi afişează pictograme grafice pentru prognoza meteo folosind indicatoare luminoase 
multicolore. Meteorologul dvs. de încredere vă ajută să fiţi şi punctual - întotdeauna.

Design elegant, cu toate funcţiile de care aveţi nevoie
• Afișează prognoza meteo cu animaţii grafice
• Led indicator multicolor de vreme
• Afișare temperatură în interior și în exterior
• Higrometrul încorporat afișează umiditatea în interior

Începeţi ziua cum doriţi
• Ceas digital cu reglare prin radio pentru setarea precisă a orei
• Oră de alarmă dublă
• Repetare alarmă
• Alarmă melodioasă pentru trezire

Proiectat pentru confortul dvs.
• Design subţire și elegant, cu stativ pentru masă și opţiuni de montare pe perete
• Luminozitate reglabilă a ecranului
• Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiţii de iluminare redusă
• Afișarea orei pentru alarmă indică ora apelului de trezire



 Afișează prognoza meteo
Afișează prognoza meteo cu animaţii grafice

Led indicator multicolor

Acest indicator multicolor de vreme se aprinde 
într-o gamă de culori în funcţie de condiţiile 
meteorologice. De la portocaliu în zilele 
însorite, la albastru în zilele înnorate și 
purpuriu în zilele ploioase, știţi cum este 
vremea chiar și când vă aflaţi la distanţă de 
radioul cu ceas.

Afișare temperatură în exterior

Informaţii meteo printr-o simplă atingere. 
Radioul cu ceas Philips afișează cea mai actuală 
temperatură disponibilă. Senzorul de 
temperatură inteligent afișează oricând 
temperatura în exterior.

Higrometru încorporat

Radioul cu ceas Philips va afișa cea mai actuală 
umiditate relativă disponibilă. Senzorul de 
temperatură inteligent afișează oricând 
umiditatea în interior.

Oră de alarmă dublă

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore 
de alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru 
trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea 
partenerului.

Ecran LCD mare cu fundal iluminat

Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o 
vizionare și utilizare facile în condiţii de lumină 
scăzută și oferă informaţii clare imediat.

Ceas cu reglare prin radio
Ceasul cu reglare prin radio se sincronizează 
automat cu ora standard a posturilor de radio 
locale, astfel încât nu trebuie să vă faceţi 
niciodată griji în privinţa exactităţii ceasului. 
Ora exactă fără întârzieri este reglată zilnic sau 
cât timp ceasul este alimentat. Fiţi sigur că veţi 
fi punctual la toate întâlnirile!

Stativ pentru masă/opţiuni de montare 
pe perete

Combinaţia perfectă între un design suplu și 
flexibil, sistemul audio Philips este proiectat 
inteligent pentru a se integra în spaţiul de 
locuit. Baza sistemului audio este un stativ, 
astfel încât sistemul poate fi așezat frumos și în 
siguranţă pe orice raft sau comodă. La 
montarea pe perete dispuneţi de aceeași 
flexibilitate ca în cazul stativului independent.
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Prognoză meteo
• Stare: Însorită, Noroasă, Parţial noroasă, Ploioasă, 

Furtună, Zăpadă
• Led indicator: Chihlimbar (Însorită), Albastru 

(Înnorată), Albastru deschis (Parţial noroasă), 
Violet (Ploioasă), Roșu (Furtună), Alb (Zăpadă)

Termometru pentru interior
• Interval de temperatură: De la -20°C la 70°C
• Rezoluţie temperatură: 0,1°C

Termometru de exterior
• Transmisie wireless: 50 metri (Spaţiu deschis)
• Frecvenţă de transmisie RF: 433 MHz
• Interval de temperatură: De la -20°C la 70°C
• Rezoluţie temperatură: 0,1°C

Higrometru de interior
• Interval de umiditate relativă: De la 20% la 90% RH
• Analiză umiditate: 1 %RH

Confort
• Ceas cu reglare radio: Sincronizează ora cu 

semnalul rado DCF77 generat din Frankfurt, 
Germania pentru Europa Centrală

• Alarme: Oră de alarmă dublă, Resetare alarmă la 24 

de ore, Alarmă buzzer, Gentle Wake, Repetare 
alarmă (snooze)

• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Ceas/Versiune: Digital
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate
• Tip ecran: LCD

Accesorii
• Accesorii incluse: Manual de utilizare, Certificat de 

garanţie, Adaptor CA/CC

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

283 x 131 x 76 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

169 x 111 x 27,5 mm
• Greutate: 0,652 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,833 kg

Alimentare
• Tip baterie: Baterie AAA / LR03 alcalină
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Sursă de alimentare reţea
• Număr de baterii: 4
•
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