
 

 

Philips
Rádiobudík s počasím

AJ290
Osobná predpoveď počasia

s bezdrôtovým snímačom vonkajšej teploty
Začnite svoj deň tým správnym spôsobom – každý deň! Kompaktný AJ290 je vybavený rádiom 
riadenými hodinami a grafickými symbolmi predpovede počasia s viacfarebnými svetelnými 
ukazovateľmi. Teraz vám vaša osobná predpoveď počasia zaručí aj presnosť – vždy.

Štýlový dizajn so všetkými potrebnými funkciami
• Zobrazenie predpovede počasia s grafickými animáciami
• Viacfarebný svetelný indikátor počasia
• Zobrazenie teploty v exteriéri
• Vstavaný vlhkomer zobrazuje vlhkosť v interiéri

Začnite deň po svojom
• Rádiom riadené digitálne hodiny zaručujú presné nastavenie času
• Duálny čas budenia
• Opakovaný budík
• Budík s jemným budením

Navrhnuté pre vaše pohodlie
• Štýlový tenký dizajn s možnosťami stolný stojan alebo upevnenie na stenu
• Nastaviteľný jas displeja
• Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle
• Časový displej budíka ukazuje čas signálu budenia



 Zobrazenie predpovede počasia
Zobrazenie predpovede počasia s grafickými 
animáciami

Viacfarebný indikátor

Tento úžasný viacfarebný indikátor počasia 
svieti rozličnými farbami v závislosti od stavu 
počasia. Od oranžovej počas slnečných dní až 
po modrú počas upršaných dní dokážete už z 
diaľky určiť aké je vonku počasie, hoci to k 
rádiobudíku máte ďaleko.

Zobrazenie teploty v exteriéri

Informácie o počasí na dosah ruky. Rádiobudík 
od spoločnosti Philips vám ponúka 
najaktuálnejšie informácie o počasí. Jeho 
inteligentný teplotný senzor dokáže 
kedykoľvek zobraziť teplotu v exteriéri.

Vstavaný vlhkomer

Rádiobudík od spoločnosti Philips vám 
poskytne najaktuálnejšiu hodnotu relatívnej 
vlhkosti. Jeho inteligentný senzor dokáže 
kedykoľvek zobraziť vlhkosť v interiéri.

Duálny čas budenia

Audio systém Philips ja vybavený dvoma časmi 
budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre 
seba, a druhý na zobudenie vášho partnera.

Veľký podsvietený LCD displej

Podsvietený displej LCD zaistí ľahké sledovanie 
a prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne 
jasné informácie už na prvý pohľad.

Rádiom riadené hodiny
Rádiom riadené hodiny automaticky vykonajú 
synchronizáciu so štandardným časom 
vysielaným prostredníctvom miestneho 
rádiového vysielania, takže už nikdy nebudete 
musieť kontrolovať presnosť alebo upravovať 
nastavenia času. Presný čas bez meškania je 
zaručený dennodenne alebo keď sú hodiny 
zapnuté. Teraz sa môžete v kľude spoľahnúť, 
že prídete na každé stretnutie načas!

Stolný stojan alebo upevnenie na stenu

Audio systém Philips, dokonalá kombinácia 
štíhleho a všestranného dizajnu, je inteligentne 
navrhnutý tak, aby hladko zapadol do vášho 
životného priestoru. Základom tohto audio 
systému je stojan, takže systém bude bezpečne 
a dobre spočívať na akejkoľvek poličke či 
skrinke. Pri montáži na stenu máte rovnakú 
flexibilitu ako pri voľne stojacom stojane.
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Predpoveď počasia
• Stav: Slnečno, Zamračené, Čiastočne zamračené, 

Daždivo, Búrkové počasie, Sneh
• Svetelná kontrolka: Jantárová (Slnečno), Modrá 

(Zamračené), Svetlomodrá (Čiastočne 
zamračené), Fialová (Daždivo), Červená (Búrkové 
počasie), Biela (Sneh)

Interiérový teplomer
• Rozsah teploty: -20 °C až 70 °C
• Rozlíšenie teploty: 0,1 °C

Exteriérový teplomer
• Bezdrôtový prenos: 50 metrov (otvorený priestor)
• Prenosová frekvencia RF: 433 MHz
• Rozsah teploty: -20 °C až 70 °C
• Rozlíšenie teploty: 0,1 °C

Interiérový vlhkomer
• Rozsah relatívnej vlhkosti: od 20 % do 90 % RH
• Rozlíšenie vlhkosti: 1 % RH

Vybavenie a vlastnosti
• Rádiom riadené hodiny: Synchronizačný čas s 

rádiovým signálom DCF77 vysielaným pre strednú 
Európu z Frankfurtu v Nemecku

• Budíky: Duálny čas budenia, 24-hodinové znovu 
nastavenie budíka, Budík - siréna, Jemné zobudenie, 
Opakovaný budík (zdriemnutie)

• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Biela
• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu
• Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Manuál používateľa, 

Potvrdenie záruky, Adaptér AC/DC

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 283 x 131 x 76 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

169 x 111 x 27 5 mm
• Hmotnosť: 0,652 kg
• Váha vrátane balenia: 0,833 kg

Príkon
• Typ batérie: Alkalická batéria AAA / LR03
• Napätie batérie: 1,5 V
• Napájanie zo siete
• Počet batérií: 4
•
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