
 

 

Philips
Klokradio met 
weerinformatie

AJ290
Persoonlijke weerman

met draadloze sensor voor de buitentemperatuur
Begin uw dag goed - elke dag weer! De compacte AJ290 biedt een radiogestuurde klok 
en grafische pictogrammen met meerkleurige indicatoren voor de weersverwachting. Met 
deze betrouwbare weerman hebt u ook altijd de juiste tijd bij de hand.

Stijlvol ontwerp met alle functies die u nodig hebt
• Weergave van weersverwachting met grafische animaties
• Meerkleurige licht-/weerindicator
• Weergave van binnen- en buitentemperatuur
• Ingebouwde hygrometer voor de weergave van de vochtigheid binnenshuis

Begin de dag op uw manier
• Radiogestuurde digitale klok voor accurate tijdsinstellingen
• Dubbele alarmtijd
• Alarm herhalen
• Wekalarm met oplopend volume

Zeer gebruiksvriendelijk
• Stijlvol slank ontwerp met tafelstandaard, geschikt voor wandmontage
• Instelbare helderheid van het scherm
• Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
• Op het scherm wordt de tijd waarop het alarm afgaat weergegeven



 Weergave van weersverwachting
Weergave van weersverwachting met 
grafische animaties

Meerkleurige lichtindicator

Deze elegante meerkleurige weerindicator 
licht op in een serie kleuren afhankelijk van de 
weersomstandigheden. De indicator is oranje 
op zonnige dagen, blauw op bewolkte dagen en 
paars op regenachtige dagen. U kunt dus altijd 
zien wat voor weer het is, zelfs als u niet dicht 
bij de klokradio bent.

Weergave buitentemperatuur

U hoeft niet langer naar buiten om te weten 
hoe warm het er is. De Philips-klokradio geeft 
u de meest actuele beschikbare temperatuur. 
Dankzij de slimme temperatuursensor wordt 
op elk moment de buitentemperatuur 
weergegeven.

Ingebouwde hygrometer

De Philips-klokradio geeft u de meest actuele 
beschikbare relatieve vochtigheid. Dankzij de 
slimme temperatuursensor wordt op elk 
moment de vochtigheid binnenshuis 
weergegeven.

Dubbele alarmtijd

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met 
twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf 
en de andere voor uw partner.

Groot verlicht LCD-scherm

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

Radiogestuurde klok
De radiogestuurde klok wordt automatisch 
gesynchroniseerd met de standaardtijd van de 
lokale radiozender. U hoeft dus nooit te 
controleren of de tijd wel klopt en hoeft de 
klok ook nooit gelijk te zetten. Zolang de klok 
is ingeschakeld, beschikt u altijd over de juiste 
tijd en komt u nooit meer te laat op een 
afspraak.

Tafelstandaard/geschikt voor 
wandmontage

Uw Philips-audiosysteem is de perfecte 
combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp 
en het doordachte design past prima in uw 
interieur. De basis van het audiosysteem is een 
standaard, zodat u het systeem probleemloos 
op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij 
bevestiging aan de wand biedt het systeem 
dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de 
standaard.
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Weersverwachting
• Status: Zonnig, Bewolkt, Halfbewolkt, Regenachtig, 

Stormachtig, Sneeuw
• Lichtindicator: Oranje (zonnig), Blauw (bewolkt), 

Lichtblauw (halfbewolkt), Paars (regenachtig), 
Rood (stormachtig), Wit (sneeuw)

Binnenthermometer
• Temperatuurbereik: -20 °C tot 70 °C
• Temperatuurresolutie: 0,1 °C

Thermometer (buitenshuis)
• Draadloze transmissie: 50 meter (open ruimte)
• RF-zendfrequentie: 433 MHz
• Temperatuurbereik: -20 °C tot 70 °C
• Temperatuurresolutie: 0,1 °C

Hygrometer (binnenshuis)
• Relatieve vochtigheid: 20% tot 90% relatieve 

luchtvochtigheid
• Vochtigheidsresolutie: 1% relatieve 

luchtvochtigheid

Gemak
• Radiogestuurde klok: Synchronisatietijd via het 

radiosignaal DCF77 dat voor Centraal Europa 
wordt gegenereerd in Frankfurt, Duitsland

• Alarmfuncties: Dubbele alarmtijd, 24-uur reset van 
alarmfunctie, Zoemeralarm, Gentle Wake, Alarm 
herhalen (snooze)

• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Klok/versie: Digitaal
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
• Schermtype: LCD

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing, 

Garantiecertificaat, AC/DC-adapter

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

283 x 131 x 76 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

169 x 111 x 27,5 mm
• Gewicht: 0,652 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 0,833 kg

Vermogen
• Batterijtype: AAA/LR03 alkaline
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Netstroom
• Aantal batterijen: 4
•
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