
 

 

Philips
Radio cu ceas și informaţii 
meteo

Temperatură din interior/exterior

AJ260
Informaţii meteo printr-o 

simplă atingere
Vă dă bună dimineaţa - în fiecare zi. Ceasul cu radio Philips compact dispune de un ceas cu reglare 
prin radio şi afişează pictograme grafice pentru prognoza meteo folosind indicatoare luminoase 
multicolore. Meteorologul dvs. de încredere vă ajută să fiţi şi punctual - întotdeauna.

Design elegant, cu toate funcţiile de care aveţi nevoie
• Afișează prognoza meteo cu animaţii grafice
• Led indicator multicolor de vreme
• Afișaj de temperatură pentru temperatură interioră și exterioară
• Higrometrul încorporat afișează umiditatea în interior
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Începeţi ziua cum doriţi
• Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie
• Gentle wake, pentru o experienţă de trezire plăcută
• Oră de alarmă dublă

Vă ajută să fiţi punctual - întotdeauna
• Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiţii de iluminare redusă
• Ceas digital cu reglare prin radio pentru setarea precisă a orei



 Afișează prognoza meteo
Afișează prognoza meteo cu animaţii grafice

Led indicator multicolor

Acest indicator multicolor de vreme se aprinde 
într-o gamă de culori în funcţie de condiţiile 
meteorologice. De la portocaliu în zilele 
însorite, la albastru în zilele înnorate și 
purpuriu în zilele ploioase, știţi cum este 
vremea chiar și când vă aflaţi la distanţă de 
radioul cu ceas.

Afișaj de temperatură

Informaţii meteo printr-o simplă atingere. 
Radioul cu ceas Philips afișează cea mai actuală 
temperatură disponibilă. Senzorul de 
temperatură inteligent afișează oricând 
temperatura în exterior.

Tuner digital, posturi presetate
Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl 
presetaţi, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de 
presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu 
posturile radio presetate care pot fi salvate, 
puteţi accesa rapid postul de radio preferat 
fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de 
fiecare dată.

Alarmă progresivă
Începeţi ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care 
dispune de un volum progresiv. Sunetul 
alarmelor normale cu volum presetat este fie 
prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea 
zgomotos, încât vă treziţi prea brusc. Aveţi 
posibilitatea să vă treziţi cu o melodie 
preferată, un post de radio sau alarma buzzer. 
Volumul alarmei pentru trezire blândă crește 
treptat de la un nivel fin până la unul destul de 
ridicat, pentru a vă trezi ușor.

Ecran LCD mare cu fundal iluminat
Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o 
vizionare și utilizare facile în condiţii de lumină 
scăzută și oferă informaţii clare imediat.

Ceas cu reglare prin radio
Ceasul cu reglare prin radio se sincronizează 
automat cu ora standard a posturilor de radio 
locale, astfel încât nu trebuie să vă faceţi 
niciodată griji în privinţa exactităţii ceasului. 
Ora exactă fără întârzieri este reglată zilnic sau 
cât timp ceasul este alimentat. Fiţi sigur că veţi 
fi punctual la toate întâlnirile!
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Prognoză meteo
• Stare: însorită, noroasă, parţial noroasă, ploioasă, 

furtună, zăpadă
• Led indicator: chihlimbar (însorită), albastru 

(înnorată), albastru deschis (parţial noroasă), violet 
(ploioasă), roșu (furtună), alb (Zăpadă)

Termometru de interior
• Interval de temperatură: De la -20°C la 70°C
• Rezoluţie temperatură: 0,1°C

Termometru de exterior
• Transmisie wireless: 50 metri (spaţiu deschis)
• Frecvenţă de transmisie RF: 433 MHz
• Interval de temperatură: De la -20°C la 70°C
• Rezoluţie temperatură: 0,1°C

Higrometru de interior
• Interval de umiditate relativă: De la 20% la 90% RH
• Analiză umiditate: 1 %RH

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Presetări de posturi: 10
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală

Confort
• Alarme: Resetare alarmă la 24 de ore, Alarmă 

radio, Alarmă buzzer, alarmă dublă, alarmă 
progresivă, Repetare alarmă (snooze)

• Culoare iluminare din spate: alb
• Ceas: Digital, timer Sleep

• Caracteristici superioare ceas: Ceas cu reglare 
radio

• Caracteristici superioare afișare: Control 
luminozitate

• Tip ecran: Afișaj LCD

Sunet
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: rotativ (analogic)
• Putere de ieșire: 80 mW RMS

Accesorii
• Cabluri/conexiune: Adaptor CA-CC
• Altele: Manual de utilizare
• Garanţie: Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Greutate brută: 0,55 kg
• Adâncime ambalaj: 80 mm
• Înălţime ambalaj: 140 mm
• Lăţime ambalaj: 288 mm
• Greutate: 0,4 kg
• Adâncime unitate principală: 43 mm
• Înălţime unitate principală: 105 mm
• Lăţime unitate principală: 169 mm

Alimentare
• Tip baterie: Dimensiune AAA (LR3)
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 4
• Tip alimentare: Intrare CA
•
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