
 

 

Philips
Klokradio met digitale 
tuner

Temperatuur binnens- en 

buitenshuis

Digitale FM/MW-tuner
Tweevoudig alarm
Wekfunctie voor weekdagen en 
weekend

AJ7010
Word wakker met

en word wakker met geluiden uit de natuur
Deze stijlvolle Philips-klokradio is een echte blikvanger waarmee u zich nooit hoeft te 
verslapen. Met de ingebouwde radio en natuurgeluiden bepaalt u zelf hoe u het liefst wakker 
wordt en dankzij de temperatuursensor weet u altijd de binnen- en buitentemperatuur.

Begin de dag op uw manier
• Temperatuurweergave voor zowel binnen- als buitentemperatuur
• Dankzij de vooraf geïnstalleerde ontspannende muziek valt u rustig in slaap
• Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Alarmherhaling met snoozetijd

Ontwerp dat past in uw interieur
• Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling

Gebruiksvriendelijk
• Aansluiten en automatisch de tijd instellen
• Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt
• Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek
• Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort



 Temperatuurweergave

U hoeft niet langer naar buiten om te weten hoe 
warm het er is. De Philips-klokradio geeft u de meest 
actuele beschikbare temperatuur. Dankzij de slimme 
temperatuursensor wordt op elk moment de 
buitentemperatuur weergegeven.

Voorgeïnstalleerde ontspannende 
muziek

Ontspannen of in slaap vallen met rustgevende 
geluiden op de achtergrond. De Philips-klokradio 
bevat een aantal vooraf geïnstalleerde, ontspannende 
muzieknummers. U kunt kiezen uit het geluid van 
een regenbui, ruisende golven, spamuziek en nog 
veel meer om in alle rust van te genieten.

Wekfunctie voor weekdagen en het 
weekend

Deze moderne klokradio heeft een dubbele 
alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt 
instellen voor weekdagen en het weekend of zelfs 
verschillende wektijden voor u en uw partner. De 
wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde 

wektijden voor de hele week van maandag tot en 
met zondag of een vroege wektijd voor de 
weekdagen van maandag tot en met vrijdag en een 
lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u 
ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet 
langer elke avond een andere wektijd in te stellen.

Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te 
worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. 
Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld 
volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo 
onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor 
om te worden gewekt door uw favoriete muziek of 
radiozender of door het zoemeralarm. Het 
alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe 
van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam 
wakker wordt.

Tweevoudig alarm

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee 
alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de 
andere voor uw partner.

Back-up voor tijd en alarm
Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze slimme 
klok de tijd en uw instellingen. Het door u ingestelde 
alarm blijft actief door een vooraf geïnstalleerde 
batterij, zelfs wanneer het display niet werkt. 
Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld hoeft 
u de klok niet opnieuw in te stellen. Maar zelfs 
zonder stroom levert de batterij voldoende energie 
om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat u zich 
nooit meer zult verslapen.
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Specificaties
Comfort
• Alarmfuncties: Zoemeralarm, Radio-alarm, 

Sleeptimer, Snooze, Tweevoudig alarm, 
Wekfunctie voor weekdagen en het weekend

• Klok/versie: Digitaal
• Schermtype: LCD
• Klokverbeteringen: Back-upklok, DST (zomertijd), 

Tijdzone
• Temperatuur binnens- en buitenshuis
• Natuurgeluiden
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM, MW, Digitale afstemming

Geluid
• Geluidssysteem: Mono
• Volumeregeling: Roterend

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Wisselstroomadapter, 

Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): [hoofdunit] 197 x 

45 x 80 millimeter
• Afmetingen sensor voor de buitentemperatuur: 80 

x 22 x 80 mm (b x d x h)
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 229 x 113 x 113 

mm
• Gewicht: 0,6 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 0,7 kg

Vermogen
• Batterijtype: CR2032 (reserve)
• Aantal batterijen: 1
• Netstroom: Wisselstroomadapter, ingang 220-240 
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