
 

 

„Philips“
Radijas-laikrodis su 
skaitmeniniu nustatymu

Vidaus / lauko temperatūra
FM/MW, skaitmeninis derinimas
Dvigubas signalas
Darbo dienų ir savaitgalių 
žadintuvas

AJ7010
Pabuskite

pažadinti gamtos garsų
Šis stilingas „Philips“ laikrodis-radijas patraukliai atrodo ir pažadina jus laiku. Jame 
įmontuotas radijas ir įrašyti gamtos garsai, todėl turite galimybę pasirinkti mėgiamą šaltinį. 
Temperatūros jutiklis visuomet rodo vidaus ir lauko temperatūrą.

Pradėkite dieną savaip
• Rodoma ir kambario, ir lauko temperatūra
• Iš anksto įrašyta atpalaiduojanti muzika leis jums ramiai užmigti
• Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvo nustatymus pritaikykite savo gyvenimo stiliui
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
• Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
• Kartoti signalą nusnūdimui

Su jūsų interjeru susiliejantis dizainas
• Kokybiška aliuminio korpuso išvaizda ir puikus potyris

Paprasta naudoti
• Įjunkite ir automatiškai nustatykite laiką
• Rezervinis laiko ir žadinimo signalo kopijavimas net ir išsijungus energijai
• Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
• Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
• Nustatomas ekrano ryškumas patogiam žiūrėjimui



 Temperatūros rodymas

Informacija apie orus jūsų rankose. „Philips“ 
laikrodis-radijas pateikia jums naujausią informaciją 
apie temperatūrą. Jo sumanus temperatūros jutiklis 
visada rodo lauko temperatūrą.

Iš anksto įrašyta atpalaiduojanti muzika

Atsipalaiduokite arba užmikite klausydami 
raminančių garsų. „Philips“ laikrodis-radijas turi 
įrašytų keletą atpalaiduojančios muzikos kūrinių. 
Paprasčiausiai pasirinkite lietaus garsus, vandenyno 
bangas, SPA muziką ar daugelį kitų ir mėgaukitės 
patogiai atsipalaidavę.

Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvas

Atsižvelgiant į šiuolaikišką gyvenimo būdą, šis 
laikrodis-radijas turi dvigubo žadintuvo funkciją, kuri 
leidžia nustatyti skirtingus žadinimo laikus darbo 
dienoms ir savaitgaliams arba net keisti žadintuvo 
nustatymus poroms. Žadintuve gali būti nustatytas 
vienodas žadinimo laikas visai savaitei nuo 
pirmadienio iki sekmadienio. Arba galite nustatyti 

žadintuvą įsijungti anksti darbo dienomis nuo 
pirmadienio iki penktadienio ir leisti sau patinginiauti 
šeštadieniais bei sekmadieniais. Kad ir ką 
pasirinktumėte, ši patogi funkcija apsaugos nuo 
gaišaties keičiant žadintuvo laikus kiekvieną vakarą.

Švelnus žadinimas

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui 
stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su 
iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad 
jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. 
Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo 
stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui 
garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad 
maloniai jus pažadintų.

Dvigubas signalas

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo 
laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu 
sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

Rezervinis laiko ir signalo kopijavimas
Dingus energijai, šis išmanus laikrodis vis tiek išlaikys 
ir išsaugos esamą laiką ir jūsų nustatymus. Nustatytas 
žadintuvas išlieka aktyvus, net jei ekranas išjungtas – 
dėl iš anksto integruotos baterijos. Vėl atsiradus 
energijai, nereikia iš naujo nustatyti laikrodžio ir 
atkurti nustatymo. Nuostabu, kad net jei elektros 
energijos tiekimas nėra atkurtas, baterija tiekia 
pakankamai energijos, kad suskambėtų žadintuvas 
jūsų nustatytu metu – užtikrinant, kad tikrai 
nepramiegosite.
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Specifikacijos
Patogumas
• Žadintuvai: žadintuvas su signalu, radijo žadintuvas, 

Išsijungimo laikmatis, Snaudimo funkcija, dvigubas 
signalas, Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvas

• Laikrodis / versija: Skaitmeninis
• Ekrano tipas: LCD
• Laikrodžio patobulinimas: Rezervinis laikrodžio 

kopijavimas, Vasaros laikas, Laiko juosta
• Vidaus / lauko temperatūra
• Gamtos garsai
• Ekrano patobulinimas: Ryškumo nustatymas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM, MW, Skaitmeninis 

nustatymas

Garsas
• Garso sistema: Mono
• Garsumo reguliatorius: sukamas

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo adapteris, 

Vartotojo vadovas, Garantijos lapas

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): [pagrindinis 
įrenginys] 197 x 45 x 80 mm

• Lauko jutiklio matmenys: (P x G x A) 80 x 22 x 80 
mm

• Pakuotės matmenys (P x G x A): 229 x 113 x 113 
mm

• Svoris: 0,6 kg
• Svoris su pakuote: 0,7 kg

Maitinimas
• Baterijos tipas: CR2032 (pagalbinis)
• Maitinimo elementų skaičius: 1
• Elektros energija: AC adapteris, 220–240 V įvestis
•
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