
 

 

Philips
Radiobudík s digitálním 
laděním

Pokojová/venkovní teplota
Digitální tuner FM/MW
Duální budík
Budík s na všední dny a víkend

AJ7010
Probouzejte se se

zvuky přírody
Tento elegantní radiobudík Philips vypadá velice hezky a vzbudí vás vždy včas. Vestavěné 
rádio a zvuky přírody nabízejí buzení oblíbeným způsobem, tepelný senzor pak umožňuje 
zobrazení pokojové a venkovní teploty.

Začněte den podle sebe
• Zobrazení vnější i pokojové teploty
• Přednastavená relaxační hudba vás pokojně uspí
• Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání
• Opakovat buzení pro další odložené buzení

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně

Snadné použití
• Zapojení a automatické nastavení času
• Záložní napájení pro hodiny a budík zajišťuje včasné probuzení i při přerušení dodávky proudu
• Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
• Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
• Nastavitelný jas displeje pro pohodlné zobrazení



 Zobrazení teploty

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

Přednastavená relaxační hudba

Odpočívejte nebo usínejte za zvuků klidné hudby. Na 
radiobudíku Philips je přednastavena řada 
relaxačních skladeb. Vyberte si ze zvuků deště, vln 
oceánu, lázeňské hudby apod., abyste si užili pohody 
a relaxace.

Budík s nastavením na všední dny a 
víkend

Tento radiobudík, navržený pro moderní životní styl, 
je vybaven dvěma budíky, takže je možné nastavit 
různé časy buzení pro pracovní dny i pro víkend 
nebo různé časy buzení pro páry. Nastavení budíku 
lze přizpůsobit na celý týden od pondělí do neděle. 
Případně si můžete nastavit budík na dřívější vstávání 
v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco 
o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější buzení. 

Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným funkcím si 
ušetříte problémy s nastavováním budíku každý 
večer.

Jemné buzení

Začněte den správně jemným probuzením pomocí 
postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk 
signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš 
tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně 
hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze 
spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou 
stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení 
s postupně sílící hlasitostí, která přechází 
z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro 
příjemné probuzení.

Duální budík

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

Záložní napájení pro hodiny a budík
Dojde-li k výpadku dodávky proudu, tyto inteligentní 
hodiny nadále spolehlivě udrží a zachovají čas a vaše 
nastavení. Naplánované buzení zůstane aktivní, i když 
je displej vypnutý – to vše zásluhou předinstalované 
baterie. Po obnovení dodávky proudu není třeba 
seřizovat hodiny ani obnovovat nastavení. Ještě 
úžasnější je, že pokud nedojde k obnovení dodávky 
elektrického proudu, poskytne baterie dostatek 
energie pro spuštění signálu budíku v čase buzení, 
který jste nastavili – tím zajistí, že se nikdy 
neprobudíte pozdě.
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Specifikace
Pohodlí
• Budíky: Signál budíku, Buzení rádiem, Časovač, 

Funkce Snooze, duální budík, Budík s na všední dny 
a víkend

• Hodiny/verze: Digitální
• Typ displeje: LCD
• Vylepšení hodin: Zálohování hodin, LČ, Časové 

pásmo
• Pokojová/venkovní teplota: Ano
• Zvuky přírody: Ano
• Vylepšení displeje: Řízení jasu

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM, MW, Digitální ladění

Zvuk
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: otočný

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Adaptér napájení ze sítě, 

Uživatelská příručka, Záruční list

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): [hlavní jednotka] 

197 x 45 x 80 mm
• Rozměry venkovního senzoru: (Š x H x V) 

80 x 22 x 80 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 229 x 113 x 113 mm
• Hmotnost: 0,6 kg
• Hmotnost včetně balení: 0,7 kg

Spotřeba
• Typ baterie: CR2032 (záložní)
• Počet baterií: 1
• Napájení ze sítě: Síťový adaptér, vstupní napětí 

220–240 V
•
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