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Rádio relógio com 
sintonização digital

Temperatura interior/exterior

FM/MW, sintonização digital
Alarme duplo
Alarme para dias úteis/fim-de-
semana

AJ7010
Acorde

ao som da natureza
Este rádio relógio elegante da Philips tem uma boa aparência e acorda-o sempre a horas. O 
rádio incorporado e os sons da natureza permitem-lhe acordar ao som da sua fonte favorita. 
O sensor de temperatura apresenta a temperatura interior e exterior, a qualquer altura.

Comece o dia à sua maneira
• Apresentação da temperatura interior e exterior
• A música para descontrair pré-carregada deixa-o dormir em descanso
• Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de 

vida
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
• Repetição do alarme para dormir mais um pouco

Design que se mistura com a decoração interior
• Caixa em alumínio para uma aparência de qualidade

Fácil de utilizar
• Ligar e acertar a hora automaticamente
• Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia
• Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
• Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
• Brilho ajustável do visor para visualização confortável



 Apresentação da temperatura

Informação meteorológica na ponta dos seus 
dedos. O rádio relógio Philips dá-lhe a maioria 
das temperaturas actuais disponíveis. O seu 
sensor de temperatura inteligente apresenta a 
temperatura exterior em qualquer momento.

Música para descontrair pré-carregada

Descontraia ou adormeça com sons 
tranquilizantes. O rádio relógio Philips inclui 
várias músicas de relaxamento. Só tem de 
escolher entre o som da chuva, das ondas ou 
música de spa - entre muitos outros - para 
desfrutar num conforto relaxante.

Alarme para dias de semana/fim-de-
semana

Concebido tendo em vista os estilos de vida 
modernos, este rádio relógio tem uma função 
de alarme dupla que permite definir diferentes 
alarmes para dias de semana e fins-de-semana 
ou até mesmo variar as definições do alarme 
para casais. As definições do alarme podem ser 
personalizadas para as mesmas horas de 
alarme durante toda a semana, de segunda a 
domingo. Em alternativa, pode definir o alarme 
para tocar cedo de segunda a sexta e para 
poder ficar na cama mais tempo aos sábados e 
domingos. Seja qual for a escolha, esta prática 
função poupa o trabalho de definir uma hora 
de alarme para cada noite.

Despertar suave

Comece o seu dia acordando suavemente com 
um volume de alarme que aumenta 
gradualmente. Os sons de alarme normais com 

um volume predefinido são demasiado baixos 
para o acordar ou então são demasiado 
elevados, acordando-o em sobressalto. 
Escolha acordar ao som da sua música, estação 
de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume 
suave do alarme de despertar aumenta 
gradualmente de um volume baixo subtil para 
um volume suficientemente elevado para o 
acordar suavemente.

Alarme duplo

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de 
alarme diferentes. Defina uma hora de alarme 
para o acordar e outra hora de alarme para 
acordar outra pessoa.

Energia de reserva para hora e alarme
Quando há uma falha de energia, este rádio 
inteligente mantém a hora certa e as suas 
definições guardadas. O alarme programado 
continua activo, mesmo quando o visor está 
desligado - tudo graças a uma pilha pré-
instalada. Quando a energia é reposta, não é 
necessário acertar o relógio ou reajustar as 
definições. Ainda mais surpreendente, se a 
energia não for reposta, a bateria fornece 
energia suficiente para o alarme despertar à 
hora definida - garantindo que nunca acorda 
tarde.
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Funcionalidades
• Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, 

Despertador com Rádio, Temporizador, Snooze, 
alarme duplo, Alarme para dias úteis/fim-de-
semana

• Relógio/Versão: Digital
• Tipo de Ecrã: LCD
• Melhoramentos do Relógio: Relógio de Segurança, 

DST, Fuso horário
• Temperatura interior/exterior
• Sons da natureza
• Melhoramentos do ecrã: controlo da luminosidade

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM, MW, Sintonização 

digital

Som
• Sistema de som: Mono
• Controlo do volume: rotativo

Acessórios
• Acessórios incluídos: Transformador CA, Manual 

do utilizador, Certificado de garantia

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): [unidade 

principal] 197 x 45 x 80 mm
• Dimensões do sensor exterior: (LxPxA) 80 x 22 x 

80 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 229 x 113 x 

113 mm
• Peso: 0,6 kg
• Peso incl. embalagem: 0,7 kg

Alimentação
• Tipo de bateria: CR2032 (reserva)
• Número de pilhas: 1
• Alimentação eléctrica: Adaptador CA, entrada de 

220-240 V
•
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