Philips
Digitaalhäälestusega
kellraadio

Toa- ja välistemperatuur
FM-/MW, digitaalhäälestus
Topeltäratus
Tööpäevade/nädalavahetuse
äratus

AJ7010

Ärgake
loodushelide peale
See Philipsi stiilne kellraadio näeb hea välja ja äratab teid õigel ajal. Võite valida
sisseehitatud raadio või loodushelide vahel, et ärgata lemmikheli saatel.
Temperatuuriandur näitab nii toa- kui ka välistemperatuuri.
Alustage päeva just nii, nagu soovite
• Temperatuurinäit, mis näitab nii toa- kui ka välistemperatuuri
• Eelnevalt valitud rahustava muusika saatel võite rahulikult uinuda
• Tööpäevade/nädalavahetuse äratus, mis vastab teie elustiilile
• Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
• Sujuv äratus äratab teid meeldivalt
• Korrake äratust, et veel veidi magada
Disain sulandub teie toaga
• Kvaliteetselt mõjuv alumiiniumist korpus
Lihtne kasutada
• Lülitage sisse ja määrake aeg automaatselt
• Kellaaja ja äratuse varundamine ka voolukatkestuse korral õigel ajal ärkamiseks
• Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal
• Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda
• Reguleeritava eredusega ekraan mugavaks vaatamiseks
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Digitaalhäälestusega kellraadio

Toa- ja välistemperatuur FM-/MW, digitaalhäälestus, Topeltäratus, Tööpäevade/nädalavahetuse äratus

Esiletõstetud tooted

Spetsifikatsioon

Temperaatuurinäit

Mugavus

samale ajale kogu nädalaks esmaspäevast
pühapäevani või seada tööpäevadeks varajase äratuse
ning magada laupäeval ja pühapäeval kaua. Mida te ka
ei valiks, säästab see mugav funktsioon teid igal õhtul
tülikast äratuskella seadistamisest.

Sujuv äratus

• Äratused: Äratus helisignaaliga, Äratus raadioga,
Unetaimer, Uinak, Topeltäratus, Tööpäevade/
nädalavahetuse äratus
• Kell/versioon: Digitaalne
• Ekraani tüüp: LCD
• Kella täiustused: Varukell, DST, Ajavöönd
• Toa- ja välistemperatuur
• Loodushelid
• Ekraani täiustused: Ereduse valimine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

• Tuuneri sagedusribad: FM, MW, Digitaalhäälestus

Ilmateave teie käeulatuses. Philipsi kellraadio esitab
uusimat teavet temperatuuri kohta. Selle nutikas
temperatuuriandur kuvab alati välistemperatuuri.

Heli

• Helisüsteem: Mono
• Helitugevuse reguleerimine: Pööratav nupp

Eelnevalt valitud rahustav muusika
Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega
äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla
äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite
ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaaliga.
Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult
vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

Topeltäratus

Lõõgastuge või uinuge rahulike helide saatel. Philipsi
kellraadiosse on laetud mitmeid rahustavaid
muusikapalu. Võite valida vihmasaju, ookeanilained,
spaamuusika ja enamatki, et seda mugavalt nautida.

Tarvikud

• Komplektis olevad tarvikud: Vahelduvvoolu
toiteadapter, Kasutusjuhend, Garantiitunnistus

Mõõtmed

• Toote mõõtmed (L x S x K): [põhiseade] 197 x 45
x 80 mm
• Välistemperatuuri anduri mõõtmed: (LxSxK) 80 x
22 x 80 mm
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 229 x 113 x 113 mm
• Kaal: 0,6 kg
• Kaal (koos pakendiga): 0,7 kg

Võimsus

• Aku tüüp: CR2032 (varupatarei)
• Patareide arv: 1
• Toiteallikas: Vahelduvvoolu adapter, 220-240 V
sisend

Tööpäevade/nädalavahetuse äratus

•

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks
äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma
partneri äratamiseks.

Kellaaja ja äratuse varundamine

Tänapäevast elustiili silmas pidades loodud
kellraadiol on kahe äratuse funktsioon, millega saate
seadistada erineva äratusaja tööpäevadeks ja
nädalavahetusteks või isegi määrata elukaaslastele
erineva äratusaja. Äratusseadeid saab kohandada

Voolukatkestuse korral säilitab see intelligentne kell
kindlalt aja ja seaded. Tänu varuakule jääb määratud
äratus aktiivseks ka siis, kui ekraan on välja lülitunud.
Kui vool taastub, pole vaja kella uuesti seadistada ega
sätteid määrata. Varuakul on piisavalt energiat
määratud kellaajal äratuse esitamiseks ka juhul, kui
vool ei taastu, tagades, et te kunagi sisse ei maga.
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