
 

 

Philips
Rádiobudík s digitálnym 
ladením

Vnútorná/vonkajšia teplota
Digitálne ladenie FM/MW
Dvojitý budík
Budík na pracovné dni a víkend

AJ7010
Prebúdzajte sa

pri zvuku prírody
Tento štýlový rádiobudík od spoločnosti Philips má skvelý vzhľad a zobudí vás vždy včas. 
Zabudované rádio a zvuky prírody vám umožnia vybrať si štýl budenia, ktorý vám najviac 
vyhovuje. Snímač teploty kedykoľvek zobrazí vonkajšiu aj vnútornú teplotu.

Začnite deň po svojom
• Zobrazenie teploty – vnútornej i vonkajšej
• Predinštalovaná relaxačná hudba vám pomôže pokojne zaspať
• Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
• Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
• Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl

Jednoduché používanie
• Zapojte rádiobudík a čas sa nastaví automaticky
• Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd
• Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
• Nastaviteľný jas displeja na pohodlné zobrazovanie



 Zobrazenie teploty

Informácie o počasí na dosah ruky. Rádiobudík od 
spoločnosti Philips vám ponúka najaktuálnejšie 
informácie o počasí. Jeho inteligentný teplotný 
senzor dokáže kedykoľvek zobraziť teplotu v 
exteriéri.

Predinštalovaná relaxačná hudba

Oddýchnite si alebo zaspite pri relaxačných zvukoch. 
Hodiny s rádiom Philips sú naplnené množstvom 
relaxačných kompozícií. Jednoducho si vyberte 
šumenie dažďa, morské vlny, hudbu do kúpeľa či iné, 
a vychutnajte si uvoľnené pohodlie.

Budík na pracovné dni a víkend

Tento rádiobudík navrhnutý s ohľadom na moderný 
životný štýl je vybavený funkciou duálneho budíka, 
ktorý vám umožňuje nastaviť rozličné časy budenia 
pre pracovné dni a víkendy alebo dokonca obmieňať 
nastavenia budíka pre páry. Nastavenia budíka je 
možné prispôsobiť na rovnaký čas budenia pre celý 
týždeň od pondelka až do nedele. Prípadne môžete 

nastaviť budík na skoré vstávanie od pondelka do 
piatku a lenivé driemanie počas sobôt a nedieľ. Nech 
si zvolíte čokoľvek, tieto pohodlné funkcie vám šetria 
starosti s nastavovaním rozličných časov budenia 
každú noc.

Jemné zobudenie

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne 
sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s 
prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na 
zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa 
náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. 
Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej 
hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka 
jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne 
nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Dvojitý budík

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi 
budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, 
druhý na zobudenie vášho partnera.

Zálohovaný čas a budík
Keď vypadne prúd, tento inteligentný rádiobudík si 
zapamätá a uchová presný čas aj vaše nastavenia. 
Nastavený budík zostane aktívny, aj keď je displej 
vypnutý – to všetko vďaka predinštalovanej batérii. 
Keď sa obnoví napájanie elektrinou, netreba 
upravovať čas ani obnovovať nastavenia. Úžasné je, 
že aj keď sa zdroj napájania neobnoví, batéria 
poskytne bzučiaku dostatok energie, aby sa spustil vo 
vami zvolený čas – vždy sa zobudíte načas.
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Technické údaje
Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: Budík - alarm, Rádiobudík, Časovač 

vypnutia, Driemanie, dvojitý budík, Budík na 
pracovné dni a víkend

• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Typ displeja: displej LCD
• Ďalšie zlepšenia hodín: Záložné hodiny, DST, 
Časové pásmo

• Vnútorná/vonkajšia teplota: áno
• Zvuk prírody: áno
• Zdokonalenia zobrazenia: ovládanie jasu

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM, MW, Digitálne ladenie

Zvuk
• Zvukový systém: Monofónny
• Ovládanie hlasitosti: otočné

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací adaptér AC, 

Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): [hlavná jednotka] 197 

x 45 x 80 mm
• Rozmery vonkajšieho snímača: (Š x H x V) 80 x 22 

x 80 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 229 x 113 x 113 mm
• Hmotnosť: 0,6 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 0,7 kg

Príkon
• Typ batérie: CR2032 (záložná)
• Počet batérií: 1
• Napájanie zo siete: Adaptér AC, vstupné napätie 

220 – 240 V
•
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