
 

 

Philips
Budzik z funkcją prognozy 
pogody

AJ290
Osobista stacja meteorologiczna

z bezprzewodowym czujnikiem temperatury na zewnątrz
Zaczynaj dobrze każdy dzień! Niewielkie urządzenie AJ290 jest wyposażone w zegar sterowany 

sygnałem radiowym oraz funkcję prognozy pogody prezentowanej w postaci ikon graficznych z 

wielokolorowymi wskaźnikami. Jeśli zależy Ci na punktualności, z tym urządzeniem zawsze zdążysz na 

czas, nawet wbrew pogodzie.

Stylowa obudowa i zestaw wszystkich niezbędnych funkcji
• Wyświetlanie prognozy pogody w postaci animacji graficznych
• Wielokolorowy świetlny wskaźnik pogody
• Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu i na dworze
• Wbudowany wilgotnościomierz wskazuje wilgotność w pomieszczeniu

Zacznij dzień, jak lubisz
• Cyfrowy zegar sterowany radiem gwarantuje dokładność ustawień czasu
• Godzina podwójnego alarmu
• Powtarzanie budzenia
• Łagodne budzenie sygnałem dzwonka

Zaprojektowany dla wygody użytkownika
• Smukła, stylowa konstrukcja z możliwością montażu na podstawie i ścianie
• Wyświetlacz o regulowanej jasności
• Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle
• Wyświetla na ekranie godzinę, na którą ustawiony jest budzik



 Wyświetlanie prognozy pogody
Wyświetlanie prognozy pogody w postaci 
animacji graficznych

Wielokolorowy wskaźnik świetlny

Ten odlotowy, wielokolorowy wskaźnik 
pogody świeci na różny kolor w zależności od 
pogody. Kolor pomarańczowy pojawia się w 
słoneczne dni, niebieski, gdy jest pochmurno, a 
fioletowy, gdy pada deszcz. W ten sposób 
możesz dowiedzieć się, jaka jest pogoda, nawet 
jeśli radiobudzika nie ma w pobliżu.

Wyświetlanie temperatury na dworze

Informacje o pogodzie w zasięgu ręki. 
Radiobudzik firmy Philips jest wyposażony w 
funkcję wyświetlania temperatury na dworze, 
którą mierzy jego inteligentny termometr o 
dowolnej porze dnia.

Wbudowany wilgotnościomierz

Radiobudzik firmy Philips jest wyposażony w 
wilgotnościomierz oraz inteligentny czujnik 
wyświetlający wilgotność w pomieszczeniu o 
dowolnej porze dnia.

Godzina podwójnego alarmu

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony 
w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. 
Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, 
zaś drugą – aby obudzić partnera lub 
partnerkę.

Duży wyświetlacz LCD z 
podświetleniem

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

Zegar sterowany radiem
Zegar sterowany radiem automatycznie 
synchronizuje się ze standardowym czasem 
nadawanym przez lokalne radio, więc nie 
trzeba się już martwić o jego dokładność ani go 
regulować. Synchronizacja odbywa się 
codziennie lub wtedy, gdy zegar jest włączony. 
Dzięki temu masz pewność, że nie spóźnisz się 
na żadne spotkanie!

Montaż na podstawie lub na ścianie

Zestaw audio Philips to idealne połączenie 
smukłego i wielofunkcyjnego projektu, 
dopasowujące się do każdego wystroju 
pomieszczenia. Zestaw ten umieszczany jest na 
podstawie, dzięki czemu można go bezpiecznie 
umieścić na dowolnej półce lub szafce. W 
przypadku montażu na ścianie zestaw ten jest 
tak samo wszechstronny, jak w przypadku 
wolnostojącej podstawy.
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Prognoza pogody
• Stan: Słońce, Zachmurzenie, Częściowe 

zachmurzenie, Deszcz, Burza, Śnieg
• Wskaźnik świetlny: Bursztynowy (słońce), 

Niebieski (zachmurzenie), Jasnoniebieski 
(częściowe zachmurzenie), Fioletowy (deszcz), 
Czerwony (burza), Biały (śnieg)

Termometr wewnętrzny
• Zakres temperatur: od -20°C do 70°C
• Rozdzielczość temperatury: 0,1°C

Wilgotnościomierz do użytku na 
zewnątrz
• Transmisja bezprzewodowa: 50 metrów (na 

dworze)
• Częstotliwość transmisji radiowej: 433 MHz
• Zakres temperatur: od -20°C do 70°C
• Rozdzielczość temperatury: 0,1°C

Wilgotnościomierz do użytku w domu
• Zakres wilgotności względnej: 20% do 90% RH
• Rozdzielczość wilgotności: 1% RH

Udogodnienia
• Zegar sterowany sygnałem radiowym: 

Synchronizacja czasu za pomocą sygnału radiowego 
DCF77 nadawanego z Frankfurtu, Niemcy, na 

Europę Środkową
• Budzenie: Godzina podwójnego alarmu, Dobowe 

kasowanie budzika, Budzenie brzęczykiem, łagodne 
budzenie, Powtarzanie budzenia (drzemka)

• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały
• Zegar/wersja: Cyfrowe
• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
• Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Karta 

gwarancyjna, Zasilacz sieciowy stabilizowany

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

283 x 131 x 76 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

169 x 111 x 27,5 mm
• Waga: 0,652 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 0,833 kg

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna AAA / LR03
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Zasilanie sieciowe
• Liczba baterii lub akumulatorów: 4
•
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