
 

 

Philips
Budzik

AJ110
Kompaktowy radiobudzik

Kompaktowy radiobudzik AJ110 firmy Philips z automatycznym podświetleniem ekranu LCD 
pozwala w łatwy sposób ustawić godzinę, alarm i kalendarz. Zasilany jedną baterią AA jest wprost 
stworzony na podróż. Powtarzanie budzenia pozwala Ci zdrzemnąć się na dodatkowe pięć minut.

Zabierz, gdziekolwiek zechcesz
• Poręczny rozmiar ułatwiający przenoszenie do pracy lub w podróży
• Działanie na jednej baterii zapewnia wygodę w podróży

Łatwa obsługa
• Proste ustawianie budzenia i godziny
• Wyświetla na ekranie godzinę, na którą ustawiony jest budzik
• Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle

Zaprojektowany dla wygody użytkownika
• Powtarzanie budzenia co 5 minut z drzemką
• Wyświetlanie miesiąca i dnia
• Niskie zużycie energii zapewnia długi czas pracy



 Wyświetlacz czasu budzenia
Wyświetlacz godziny budzenia pokazuje godzinę 
bieżącą i godzinę, na którą ustawiony jest alarm. Stałe 
wyświetlanie eliminuje konieczność naciskania 
przycisku w celu sprawdzenia, czy budzik został 
ustawiony i o której godzinie się włączy. 
Wyświetlacz godziny budzenia cały czas przypomina, 
że budzik został ustawiony poprawnie i zadziała o 
właściwej godzinie.

Poręczny rozmiar ułatwiający 
przenoszenie
Ten przydatny i nieduży budzik zapewnia funkcje 
związane z wyświetlaniem godziny i budzeniem. Jest 
on na tyle mały, że można go postawić w dowolnym 
miejscu w domu lub w biurze albo wziąć go w 
podróż.

Duży wyświetlacz LCD z 
podświetleniem

Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy 
odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia 
przy słabym świetle.

Niskie zużycie energii
Dzięki prostym w obsłudze funkcjom zegara i 
budzika oraz automatycznemu podświetleniu ekranu 
LCD zużycie energii jest bardzo niskie. Pojedyncza 
bateria AA wystarcza na około rok działania 
urządzenia.

Wyświetlanie miesiąca i dnia
Zegar jest wyposażony w funkcję kalendarza, który 
wyświetla bieżący miesiąc i dzień. Ustaw prawidłową 
datę (w tym rok), a kalendarz sam będzie pamiętać o 
uwzględnieniu lat przestępnych.

Jedna bateria na podróż
Budzik jest zasilany pojedynczą baterią AA, co 
zapewnia niewielkie rozmiary i wagę, tak istotne w 
podróży. Aby korzystać ze wszystkich funkcji zegara, 
budzenia i kalendarza, wystarczy włożyć baterię AA 
do urządzenia. Baterie tego typu są powszechnie 
dostępne w sklepach, co ułatwia ich wymianę 
podczas podróży.

Powtarzanie budzenia (co 5 minut)
Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został 
wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się 
sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, 
wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania 
budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za pięć 
minut budzenie włączy się ponownie. Możesz 
naciskać przycisk powtarzania budzenia co pięć 
minut dopóty, dopóki zupełnie nie wyłączysz funkcji 
budzenia.

Proste ustawianie budzenia i godziny
Ustawianie godziny i budzika jest tak proste, że nie 
musisz już tracić czasu na czytanie instrukcji obsługi. 
Wystarczy zapoznać się z przyciskami na ekranie.
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Udogodnienia
• Zegar/wersja: Cyfrowe
• Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Powtarzanie 

budzenia (drzemka)
• Typ wyświetlacza: 4-cyfrowy wyświetlacz, LCD
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Bursztynowy

Dźwięk
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: AA

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Karta 

gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

87 x 82 x 76 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

85 x 80 x 74 mm
• Waga produktu: 0,085 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 0,12 kg
•
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