
 

 

Philips
Wekker

AJ110
Compacte wekker

De tijd, wektijd en kalender van deze compacte wekker van Philips zijn eenvoudig in te stellen 
en het LCD-scherm met achtergrondverlichting wordt automatisch uitgeschakeld. Werkt op 
één AA-batterij. Met herhaald alarm (snooze) na vijf minuten. Ideaal voor onderweg!

Overal mee naartoe te nemen
• Handig formaat om mee te nemen naar uw werk of op reis
• Werkt op één batterij voor optimaal reisgemak

Gebruiksvriendelijk
• Tijd en alarm eenvoudig instellen
• Op het scherm wordt de tijd waarop het alarm afgaat weergegeven
• Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht

Zeer gebruiksvriendelijk
• Het alarm wordt om de 5 minuten herhaald
• Datumweergave
• Laag energieverbruik voor een lange levensduur van de batterij



 Weergave van wektijd
Op het scherm wordt zowel de actuele tijd 
weergegeven als de tijd waarop het alarm is 
ingesteld. De constante weergave voorkomt dat u 
telkens op een knop moet drukken om te 
controleren of het alarm wel is ingeschakeld en hoe 
laat dit afgaat. De weergave van wektijd stelt u 
continu gerust dat het alarm goed is ingesteld en dat 
u op de juiste tijd zult worden gewekt.

Handig formaat voor onderweg
Deze handige wekker biedt functies voor tijd en 
alarm in een compact formaat. U kunt hem overal 
neerzetten, thuis of op kantoor, of meenemen 
wanneer u op reis gaat.

Groot verlicht LCD-display

Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle 
belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij 
weinig licht in één oogopslag.

Laag energieverbruik
Dankzij de eenvoudige tijd- en alarmfuncties en het 
automatisch dimmende LED-scherm met 
achtergrondverlichting is het energieverbruik laag. U 
hebt slechts één AA-batterij per jaar nodig.

Datumweergave
De klok beschikt over een ingebouwde kalender die 
de huidige dag en maand weergeeft. Als u de juiste 
datum (inclusief het jaar) eenmaal hebt ingesteld, 
houdt de kalender zelf rekening met schrikkeljaren.

Compact voor onderweg met slechts 
één batterij
De wekker werkt op één AA-batterij. Hierdoor is hij 
licht en compact, wat handig is voor onderweg. Met 
slechts één AA-batterij staan de klok, het alarm en 
de kalender tot uw beschikking. AA-batterijen zijn 
alom verkrijgbaar en u hoeft u dus nooit zorgen te 
maken over een nieuwe batterij wanneer de oude 
leeg is.

Herhaald alarm (5 minuten)
Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van 
de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn 
dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen 
wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer 
op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens 
om. Vijf minuten later gaat de wekker opnieuw. U 
kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als 
u maar wilt. De wekker blijft om de vijf minuten gaan 
tot u deze echt uitschakelt.

Tijd en alarm eenvoudig instellen
De tijd en het alarm zijn zo eenvoudig in te stellen 
dat u de snelstartgids of de gebruiksaanwijzing er 
mogelijk niet eens bij hoeft te pakken. De silkscreen-
toetsen van de klokradio helpen u de tijd en het 
alarm in te stellen.
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Comfort
• Alarmfuncties: Zoemeralarm, Alarm herhalen 

(snooze)
• Schermtype: LCD-display, LED-display
• Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
• Klok: Digitaal

Geluid
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Vermogen
• Batterijtype: AA-batterij (LR6)

Accessoires
• Overig: Gebruiksaanwijzing
• Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen
• Brutogewicht: 0,12 kg
• Diepte van de verpakking: 76 mm
• Hoogte van de verpakking: 82 mm
• Breedte van de verpakking: 87 mm
• Gewicht van het product: 0,085 kg
• Diepte hoofdunit: 74 mm
• Hoogte hoofdunit: 80 mm
• Breedte hoofdunit: 85 mm
•
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