
 

 

Philips
Rádio-relógio com inform. 
meteorológica

AJ210
Informação meteorológica 

na ponta dos seus dedos
Personalize a apresentação de informações meteorológicas! O compacto AJ210 possui 
animações meteorológicas gráficas e indicadores multicor, reproduz músicas digitais e tem um 
alarme duplo suave. É inteligente e simples para que possa planear cada dia antecipadamente!

Design elegante com todas as funções de que necessita
• Apresentar boletim meteorológico com animações gráficas
• Indicador de luz de boletim meteorológico multicolor
• Apresentação da temperatura interior
• Sintonia digital e pré-sintonias

Comece o dia à sua maneira
• Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
• Despertar suave com um volume de alarme que vai aumentando de intensidade
• Alarme duplo

Fácil de utilizar
• O temporizador desliga automaticamente o rádio à hora programada
• Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz



 Apresentar boletim meteorológico
Apresentar boletim meteorológico com animações 
gráficas

Indicador de luz multicolor
Este indicador meteorológico multicolor de aspecto 
moderno acende numa variedade de cores, 
consoante as condições climatéricas. Desde laranja 
em dias de sol, azul em dias nublados ou púrpura em 
dias de chuva, pode sempre saber como está o 
tempo, mesmo que esteja longe do rádio relógio.

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.

Sintonia digital e pré-sintonias
Sintonia digital e pré-sintonias

Grande visor LCD retroiluminado
O visor LCD garante uma visualização e utilização 
fáceis em condições de pouca luz e fornece 
informações nítidas de forma instantânea.
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Destaques
suave, Despertador com Rádio, Repetir alarme •
Previsão meteorológica
• Estado: Sol, Nublado, Parcialmente nublado, 

Chuva, Tempestade
• Indicador de luz: Âmbar (Sol), Azul (Nublado), Azul 

claro (Parcialmente nublado), Púrpura (Chuva), 
Vermelho (Tempestade)

Termómetro interior
• Limite de temperaturas: -20 °C a 70 °C
• Resolução de temperatura: 0,1 °C

Som
• Potência de saída (RMS): 80 mW
• Sistema de som: Mono
• Diâmetro do altifalante: 2,5"
• Controlo do volume: rotativo

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 10
• Bandas do Rádio: FM

Comodidade
• Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, 

Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertar 

(snooze), Temporizador, Alarme duplo
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branca
• Relógio/Versão: Digital
• Melhoramentos do Ecrã: Controlo da 

Luminosidade
• Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador, 

Certificado de garantia, Adaptador CA-CC

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

288 x 140 x 80 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

169 x 105 x 43 mm
• Peso: 0,4 kg
• Peso incl. Embalagem: 0,55 kg

Potência
• Tipo de bateria: AAA / LR03 Alcalina
• Voltagem da bateria: 1,5 V
• Alimentação eléctrica
• Número de pilhas: 4
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