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exterior

FM/MW, Acord digital
Alarmă dublă
Alarmă pentru zile lucrătoare/
weekend

AJ7010
Trezeşte-te

cu sunetele naturii
Acest ceas elegant cu radio Philips arată bine şi vă trezeşte la timp. Radio-ul încorporat şi 
sunetele naturii vă oferă posibilitatea de a vă trezi cu sursa preferată de muzică. Senzorul 
de temperatură afişează oricând temperatura din interior şi exterior.

Începeţi ziua cum doriţi
• Afișaj de temperatură pentru temperatură interioră și exterioară
• Muzica de relaxare preîncărcată vă permite să adormiţi liniștiţi
• Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viaţă
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
• Gentle wake, pentru o experienţă de trezire plăcută
• Repetaţi alarma pentru reluare suplimentară

Design care se potrivește interiorului
• Carcasă de aluminiu cu design de calitate

Ușor de utilizat
• Conectaţi și setaţi ora automat
• Oră și alarmă de siguranţă pentru trezirea la timp chiar și când este o pană de curent
• Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteţi trezi la ore 

diferite
• Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată
• Luminozitate reglabilă a ecranului pentru confortul vizionării



 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.

Muzică de relaxare preîncărcată

Relaxaţi-vă sau adormiţi ascultând sunete liniștitoare. 
Radioul cu ceas Philips are preîncărcate mai multe 
piese muzicale pentru relaxare. Alegeţi dintre 
sunetul ploii de vară, valurile oceanului, muzica 
pentru spa și multe altele pentru a vă relaxa.

Alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend

Conceput special pentru stilul de viaţă din prezent, 
acest radio cu ceas dispune de o alarmă dublă, care 
vă permite să setaţi ore diferite de alarmă pentru zile 
lucrătoare și weekend sau chiar modifica setările 
alarmei pentru cupluri. Setările alarmei pot fi 
personalizate pentru aceleași ore de alarmă pe 
parcursul întregii săptămâni, de luni până duminică. 
Sau puteţi seta alarma pentru a vă trezi devreme în 
zilele lucrătoare, de luni până vineri, și pentru a lenevi 

în pat sâmbăta și duminica. Indiferent de varianta 
aleasă, datorită acestor funcţii confortabile nu mai 
trebuie să vă bateţi capul cu diferite ore de alarme în 
fiecare seară.

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.

Alarmă dublă

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de 
alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru trezirea dvs. și 
a doua oră pentru trezirea partenerului.

Oră și alarmă de siguranţă
Atunci când este o pană de curent, acest ceas 
inteligent va menţine în continuare și va păstra ora și 
setările dvs. de încredere. Alarma programată 
rămâne activă chiar și atunci când afișajul este oprit - 
totul datorită unei baterii preinstalate. Atunci când 
se reia alimentarea cu energie, nu este nevoie să 
reglaţi ceasul sau să reintroduceţi setările. Mai 
uimitor, chiar dacă nu se reia alimentarea cu energie, 
bateria asigură suficientă energie pentru ca soneria să 
se oprească la ora alarmei setate - asigurând 
întotdeauna trezirea dvs. la timp.
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Specificaţii
Confort
• Alarme: Alarmă buzzer, Alarmă radio, Timer Sleep, 

Snooze, alarmă dublă, Alarmă pentru zile 
lucrătoare/weekend

• Ceas/Versiune: Digital
• Tip ecran: LCD
• Caracteristici superioare ceas: Ceas de siguranţă, 

DST, Fus orar
• Temperatură din interior/exterior
• Sunete din natură
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM, MW, Acord digital

Sunet
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: rotativ

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor de alimentare c.a., 

Manual de utilizare, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): [unitate principală] 197 

x 45 x 80 mm
• Dimensiuni senzor pentru exterior: (L x A x Î) 80 

x 22 x 80 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 229 x 113 x 

113 mm
• Greutate: 0,6 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,7 kg

Alimentare
• Tip baterie: CR2032 (de siguranţă)
• Număr de baterii: 1
• Sursă de alimentare reţea: Adaptor c.a., intrare 

220–240 V
•
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