
 

 

Philips
Väderväckarklocka

AJ290
Personlig meteorolog

med trådlös sensor för utomhustemperatur
Börja dagen på rätt sätt – varje dag! Den kompakta AJ290 har en radiostyrd klocka och 
grafiska väderprognosikoner med indikatorlampor i flera färger. Din pålitliga personliga 
meteorolog hjälper dig även att komma i tid – alltid.

Snygg design med alla funktioner du behöver
• Visa väderprognos med grafiska animeringar
• Väderindikatorlampa i flera färger
• Visning av inomhus-/utomhustemperatur
• Inbyggd hygrometer visar luftfuktigheten inomhus

Starta dagen som du vill
• Digital radiostyrd klocka för exakt tidsinställning
• Dubbla larmtider
• Repeterande larm
• Behagligt uppvakningslarm

Utformad för din bekvämlighet
• Snygg och tunn design med alternativ för placering på bord eller vägg
• Justerbar ljusstyrka på displayen
• Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus
• Med larmtidsvisning ser du när du inställd tid.



 Visa väderprognos
Visa väderprognos med grafiska animeringar

Indikatorlampa i flera färger

Den här coola väderindikatorn i flera färger 
lyser i olika färger beroende på 
väderförhållande. Orangefärgat när solen 
skiner, blått när det är molnigt och lila när det 
regnar – du kan se vad det är för väder även 
om du är långt från klockradion.

Visning av utomhustemperatur

Lättillgänglig väderinformation. Philips 
klockradio ger dig den mest aktuella 
temperaturen. Dess smarta temperatursensor 
visar utomhustemperaturen.

Inbyggd hygrometer

Philips klockradio ger dig den mest aktuella 
luftfuktigheten. Dess smarta sensor visar 
luftfuktigheten inomhus.

Dubbla larmtider

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in 
en larmtid för att väcka dig och den andra till 
din partner.

Stor bakgrundsbelyst LCD-display

Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig 
visning och enkel användning i förhållanden 
med svagt ljus. Du får klar information direkt.

Radiostyrd klocka
Den radiostyrda klockan synkroniseras 
automatiskt med den lokala radiostationens 
standardtid så att du aldrig behöver bekymra 
dig om att kontrollera eller ändra tiden. Den 
exakta tiden visas utan dröjsmål varje dag eller 
när klockan är på. Hädanefter kommer du alltid 
att vara punktlig!

Placering på bord eller vägg

Den perfekta kombinationen av tunn och 
mångsidig design – Philips ljudsystem är smart 
designad och smälter in i inredningen. 
Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så 
att systemet kan placeras säkert på en hylla 
eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har 
du fortfarande samma flexibilitet som om du 
använder det fristående stativet.
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Väderprognos
• Status: Soligt, Molnigt, Halvklart, Regn, Oväder, 

Snö
• Indikatorlampa: Gul (soligt), Blå (molnigt), Ljusblå 

(halvklart), Lila (regn), Röd (oväder), Vit (snö)

Inomhustermometer
• Temperaturintervall: -20 °C till 70 °C
• Temperaturupplösning: 0,1 °C

Termometer för utomhusbruk
• Trådlös överföring: 50 meter (öppen yta)
• RF-överföringsfrekvens: 433 MHz
• Temperaturintervall: -20 °C till 70 °C
• Temperaturupplösning: 0,1 °C

Hygrometer för inomhusbruk
• Intervall för relativ luftfuktighet: 20 till 90 % relativ 

luftfuktighet
• Fuktighet: 1 % relativ luftfuktighet

Bekvämlighet
• Radiostyrd klocka: Synkroniserad tid med 

radiosignalen DCF77 som genereras från 
Frankfurt, Tyskland, för Centraleuropa

• Larm: Dubbla larmtider, 24-timmars 

larmåterställning, Larmsignal, Behaglig 
uppvakningsfunktion, Repeterande larm 
(insomningsfunktion)

• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Klocka/version: Digital
• Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning
• Skärmtyp: LCD

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, 

Garanticertifikat, Nätadapter

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

283 x 131 x 76 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

169 x 111 x 27,5 mm
• Vikt: 0,652 kg
• Vikt inkl. förpackning: 0,833 kg

Effekt
• Batterityp: AAA/LR03 Alkaline
• Batterispänning: 1,5 V
• Nätström
• Antal batterier: 4
•
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