
 

 

Philips
Radiobudzik z cyfrowym 
strojeniem

Temperatura wewnętrzna/

zewnętrzna

Radio FM/MW, cyfrowe strojenie
Podwójny alarm
Alarm codzienny/weekendowy

AJ7010
Obudź się

przy dźwiękach natury
Elegancki radiobudzik firmy Philips przyjemnie wygląda i zapewnia budzenie na czas. Jest wyposażony w 

radio i funkcję dźwięków natury — dzięki temu możesz wybrać swój ulubiony sposób budzenia. 

Ponadto czujnik temperatury wyświetla aktualną temperaturę w pomieszczeniu i na dworze.

Zacznij dzień, jak lubisz
• Wyświetlacz temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
• Zapisana w pamięci muzyka relaksacyjna pomoże spokojnie zasnąć
• Alarm codzienny/weekendowy doskonale wpisujący się w styl życia
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
• Łagodne budzenie bez stresu
• Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie

Wzornictwo dopasowane do wnętrz
• Aluminiowa obudowa dająca poczucie jakości

Wygodne użytkowanie
• Automatyczne ustawianie czasu po podłączeniu
• Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku 

prądu
• Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
• Regulowana jasność wyświetlacza zapewnia wygodne oglądanie



 Wyświetlacz temperatury

Informacje o pogodzie w zasięgu ręki. 
Radiobudzik firmy Philips jest wyposażony w 
funkcję wyświetlania temperatury na dworze, 
którą mierzy jego inteligentny termometr o 
dowolnej porze dnia.

Muzyka relaksacyjna zapisana w pamięci

Zrelaksuj się lub zaśnij, słuchając łagodnych 
dźwięków. Radiobudzik firmy Philips 
wyposażono w zestaw gotowych utworów 
muzyki relaksacyjnej. Wystarczy wybrać 
odgłosy deszczu, fal oceanu, muzyki w spa lub 
inne, aby zrelaksować się i cieszyć się 
komfortem.

Alarm codzienny/weekendowy

Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o 
aktywnych użytkownikach prowadzących 
nowoczesny tryb życia, został wyposażony w 
podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne 
godziny budzenia na dni powszednie i 
weekendy lub dwie różne godziny budzenia dla 
dwóch osób. Można ustawić taką samą godzinę 
budzenia na każdy dzień, od poniedziałku do 
piątku, lub oddzielnie – inną godzinę na dni 
powszednie, gdy musisz codziennie rano wstać 
do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz 
dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek 
wybierzesz, nie musisz już ustawiać budzika 
codziennie wieczorem.

Łagodne budzenie

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy 
stopniowo zwiększającej się głośności budzika. 
Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo 
jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak 

okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze 
snu. My oferujemy możliwość budzenia się 
przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji 
radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym 
budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, 
zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i 
przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu 
możesz się łagodnie rozbudzić.

Podwójny alarm

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony 
w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. 
Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, 
zaś drugą — aby obudzić partnera lub 
partnerkę.

Podtrzymywanie zasilania
W przypadku awarii zasilania ten inteligentny 
zegar będzie nadal podawał właściwą godzinę 
zgodnie z Twoimi ustawieniami. Budzik 
zadzwoni nawet po wyłączeniu ekranu dzięki 
fabrycznie zainstalowanej baterii. Po włączeniu 
prądu nie trzeba ponownie dostosowywać 
ustawień zegara. Najbardziej niezwykłe jest to, 
że nawet jeśli zasilanie nie zostanie 
przywrócone, bateria zapewnia ilość energii 
wystarczającą, aby brzęczyk zadzwonił o 
ustalonym czasie. Dzięki temu nigdy nie 
zaśpisz.
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Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Budzenie radiem, 

Wyłącznik czasowy, Drzemka, podwójny alarm, 
Alarm codzienny/weekendowy

• Zegar/wersja: Cyfrowy
• Typ wyświetlacza: LCD
• Funkcje dotyczące zegara: Podtrzymanie zegara, 

DST, Strefa czasowa
• Temperatura wewnętrzna/zewnętrzna
• Dźwięki natury
• Funkcje wyświetlacza: regulacja jasności

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM, ŚR., Cyfrowe strojenie

Dźwięk
• System dźwięku: Mono
• Regulacja głośności: obrotowa

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy, Instrukcja 

obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): [jednostka 

centralna] 197 x 45 x 80 mm
• Wymiary czujnika zewnętrznego: (S x G x W) 

80 x 22 x 80 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

229 x 113 x 113 mm
• Waga: 0,6 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 0,7 kg

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: CR2032 

(podtrzymywanie zasilania)
• Liczba baterii lub akumulatorów: 1
• Zasilanie sieciowe: Zasilacz sieciowy, napięcie 220–

240 V
•
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