
 

 

Philips
Despertador com 
meteorologia

AJ290
Boletim meteorológico pessoal

com sensor de temperatura exterior sem fios
Comece o seu dia da melhor forma - todos os dias! O compacto AJ290 possui um relógio 
controlado por rádio e ícones gráficos de informação meteorológica com indicadores de luz 
multicolor. O seu boletim meteorológico fiável também o ajuda a ser pontual - sempre.

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 - exterior
• Apresentação da humidade no interior com o higrómetro incorporado

Comece o dia à sua maneira
• Relógio digital controlado por rádio para definições precisas de hora
• Alarme duplo
• Repetir Alarme
• Alarme de despertar delicado

Concebido a pensar na sua conveniência
• Design esguio e elegante com opções de suporte para mesa e montagem na parede
• Brilho ajustável do visor
• Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz
• O Visor de Alarme mostra a hora de despertar



 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.

Apresentação da temperatura exterior

Informação meteorológica na ponta dos seus 
dedos. O rádio relógio Philips dá-lhe a maioria 
das temperaturas actuais disponíveis. O seu 
sensor de temperatura inteligente apresenta a 
temperatura interior em qualquer momento.

Higrómetro incorporado

O rádio relógio da Philips fornecer-lhe-á a mais 
recente indicação disponível da humidade 
relativa. O seu sensor inteligente pode 
apresentar a humidade no interior em 
qualquer altura.

Alarme duplo

O sistema de áudio Philips inclui dois tempos 
de alarme. Defina um tempo de alarme para o 
acordar e o outro tempo de alarme para 
acordar outra pessoa .

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.

Relógio controlado por rádio
O relógio controlado por rádio sincroniza 
automaticamente com a hora de emissão de 
rádio local para que não tenha de se preocupar 
em verificar a precisão ou ajustar as horas. 
Todos os dias, pode ter a certeza de que a 
hora está certa sem atrasos ou enquanto o 
rádio estiver ligado. Pode ter a certeza de que 
chegará sempre a tempo a todos os seus 
compromissos!

Suporte para mesa/montagem na 
parede

Com a combinação perfeita de um design 
elegante e versátil, o seu sistema de áudio 
Philips foi inteligentemente desenhado para se 
integrar com a decoração. A base do sistema 
de áudio é um suporte, pelo que o sistema 
pode ser colocado facilmente e com segurança 
numa prateleira ou armário. Quando montado 
na parede, tem a mesma flexibilidade do 
suporte livre.
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Previsão meteorológica
• Estado: Sol, Nublado, Parcialmente nublado, 

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

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

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

Termómetro exterior
• Transmissão sem fios: 50 metros (espaço aberto)
• Frequência de transmissão RF: 433 MHz
• Limite de temperaturas: -20 °C a 70 °C
• Resolução de temperatura: 0,1 °C

Higrómetro interior
• Limites de humidade relativa: 20% a 90% HR
• Resolução de humidade: 1% HR

Comodidade
• Relógio controlado por rádio: Tempo de 

sincronização com o sinal de rádio DCF77 gerado 
em Frankfurt, Alemanha, para a Europa Central

• Alarmes: Alarme duplo, Reinício do alarme todas 

as 24 horas, Alarme com aviso sonoro contínuo, 
Despertar suave, Repetir alarme (snooze)

• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branco
• 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): 

283 x 131 x 76 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

169 x 111 x 27,5 mm
• Peso: 0,652 kg
• Peso incl. embalagem: 0,833 kg

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