
 

 

Philips
Digitāli regulējams radio 
pulkstenis

Iekštelpu/ārpustelpu temperatūra

FM/MW, digitālā regulēšana
Divu veidu modinātāja signāls
Darba dienas/brīvdienu 
modinātājs

AJ7010
Pamostieties ar

ar dabas skaņām
Šis stilīgais Philips radio pulkstenis izskatās lieliski un pamodina jūs tieši laikā. Iebūvētais 
radio un dabas skaņas ļauj izvēlēties skaņas avotu, pie kura pamosties. Temperatūras 
sensors nepārtraukti parāda ārpustelpu un iekštelpu temperatūru.

Sāciet dienu sev tīkamā veidā
• Iekštelpu un ārpustelpu temperatūras rādījums
• Iepriekš ielādēta relaksējoša mūzika ļauj mierīgi iemigt
• Darba dienas/brīvdienu modinātāja iestatījums, lai atbilstu jūsu dzīvesveidam
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
• Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
• Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

Dizains, kas iederas jūsu interjerā
• Alumīnija korpuss kvalitatīvam izskatam un sajūtai

Vienkārša lietošana
• Pievienojiet un iestatiet laiku automātiski
• Laika un modinātāja nodrošinājums savlaicīgai modināšanai pat elektroapgādes traucējumu 

gadījumā
• Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā
• Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku
• Regulējams displeja spilgtums ērtai apskatei



 Temperatūras rādījums

Informācija par laikapstākļiem jūsu acu priekšā. 
Philips radio pulkstenis norāda pašreizējo 
temperatūru. Tā viedais temperatūras sensors 
parāda ārpustelpu temperatūru nepārtraukti.

Iepriekš ielādēta relaksējoša mūzika

Relaksējieties vai iemiedziet nomierinošu skaņu 
pavadībā. Philips radio pulkstenī ir iepriekš ielādēti 
vairāki relaksējošas mūzikas skaņdarbi. Vienkārši 
izvēlieties no lietusgāzēm, okeāna viļņiem, spa 
mūzikas un citiem, lai izbaudītu relaksējošu 
komfortu.

Darba dienas/brīvdienu modinātājs

Izstrādāts, domājot par mūsdienu dzīvesstilu. Šim 
radio pulkstenim ir dubults modinātājs, kas ļauj 
iestatīt atšķirīgus modinātāja laikus darba dienām un 
brīvdienām vai iestatīt atšķirīgus iestatījumus pāriem. 
Modinātāja iestatījumus var pielāgot tiem pašiem 
modinātāja laikiem visai nedēļai no pirmdienas līdz 
piektdienai. Vai arī varat iestatīt modinātāju agri no 
rīta darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, bet 

vēlākam laikam sestdienās un svētdienās. Neatkarīgi 
no izvēlētā varianta šīs ērtās funkcijas ļauj izvairīties 
no jucekļa, kad jāiestata atšķirīgi modinātāja laiki 
katru vakaru.

Pakāpeniska modināšana

Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski 
pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta 
modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir 
vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik 
skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar 
iemīļotās mūzikas, radiostacijas vai modinātāja 
skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla 
skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz 
pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

Divu veidu modinātāja signāls

Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus 
modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu 
modinātāja laiku, otru – kā sava partnera modinātāja 
laiku.

Laika un modinātāja nodrošinājums
Ja elektroapgādē ir traucējumi, šis viedais pulkstenis 
joprojām uzturēs un saglabās savu uzticamo laika 
rādījumu un jūsu iestatījumus. Plānotais modinātāja 
signāls paliek aktīvs arī tad, ja displejs ir izslēgts — to 
nodrošina iepriekš ievietota baterija. Kad 
elektroapgāde tiek atjaunota, nav nepieciešams 
uzregulēt pulksteni vai atkārtoti veikt iestatījumus. 
Vēl vairāk — pat ja elektroapgāde netiek atjaunota, 
baterija nodrošina pietiekami daudz enerģijas, lai 
modinātājs atskanētu iestatītajā modināšanas laikā, 
tādējādi parūpējoties par to, lai jūs nekad 
neaizgulētos.
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Specifikācijas
Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: Zummera modinātāja signāls, 

Radio modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, 
Snauda, divējāds modinātāja signāls, Darba dienas/
brīvdienu modinātājs

• Pulkstenis/versija: Digitāls
• Displeja tips: LCD
• Pulksteņa uzlabojumi: Pulksteņa nodrošinājums, 

DST, Laika josla
• Iekštelpu/ārpustelpu temperatūra
• Dabas skaņas
• Displeja uzlabojumi: spilgtuma regulēšana

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM, MW, Digitālā regulēšana

Skaņa
• Skaņu sistēma: Mono
• Skaļuma vadība: rotācijas

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Maiņstrāvas adapteris, 

Lietotāja rokasgrāmata, Garantijas sertifikāts

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): [galvenā ierīce] 

197 x 45 x 80 mm
• Ārpustelpu sensora izmēri: (PxDz.xA)80 x 22 x 80 

mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 229 x 113 x 113 mm
• Svars: 0,6 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,7 kg

Strāvas padeve
• Baterijas tips: CR2032 (rezerves)
• Bateriju skaits: 1
• Elektrotīkla strāva: Maiņstrāvas adapteris, 220-240 

V ievade
•
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