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Винаги ясно, винаги навреме
с големия дисплей
С отличен звук и удобство, този радиочасовник Philips осигурява най-доброто качество при
слушането на радио с цифровата настройка на FM станции. С големия дисплей виждате часа с
един поглед, а вграденото резервно захранване гарантира, че ще се събудите навреме, дори при
спиране на тока.
Всичко, което ви трябва
• Голям дисплей за лесно гледане
• Цифрова настройка с настроени станции
• Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време
Лесна употреба
• Лесна настройка на часовника за задаване на час и аларма без нужда от указания
• Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.
• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
• Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко
• Резервната батерия гарантира запазване на настройките при спиране на тока
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Акценти
Голям дисплей
Големият дисплей позволява лесно
разчитане на съдържанието на екрана. Сега
можете да четете лесно часа или будилника,
дори и от разстояние. Той е идеален за
стари хора или хора с ограничения в
зрението.
Цифрова настройка с настроени
станции

Цифровото FM радио предлага
допълнителни музикални възможности за
музикалната колекция на вашата аудио
система Philips. Просто настройте
станцията, която искате да зададете, и
задръжте бутона за настройка, за да
запаметите честотата. С настройваните
станции, които могат да бъдат съхранени,
можете бързо да извиквате своята любима
станция, без да е необходимо да
настройвате ръчно честотите всеки път.
Лесна настройка на часовника
Часът и алармата са толкова лесни за
задаване, че може да не се наложи да
правите справка в Ръководството за бързо
инсталиране или Указанията за употреба.
Просто използвайте бутоните на
радиочасовника, за да зададете часа и
алармата.

Събудете се с радио или зумер

Събуждайте се с любимата си музика,
радиостанция или със звънец. Просто
настройте алармата на вашето радио с
часовник Philips да ви събужда със
станцията, която сте слушали последна, или
изберете събуждане със звук на звънец.
Когато стане време за събуждане, вашето
радио с часовник Philips автоматично ще
включи тази станция или ще прозвучи
звънецът.
Двоен будилник

Аудио системата Philips позволява задаване
на две аларми. Задайте един час за вашето
събуждане и друг - за събуждане на човека
до вас.
Повторение на сигнала за събуждане

За да се пребори с успиването,
радиочасовникът Philips има функция за

подремване. Ако алармата се включи, но
искате да поспите още малко, натиснете
веднъж бутона за повторение на алармата и
продължете да спите. След девет минути
алармата ще се включи отново. Можете да
продължите да натискате бутона за
повторение на алармата на всеки девет
минути, докато я изключите окончателно.
Таймер за заспиване

Таймерът за заспиване ви дава възможност
да решите колко дълго да слушате музика
или избрана радиостанция, преди да
заспите. Просто задайте ограничение на
времето (до 1 час) и изберете радиостанция
за слушане, докато се унесете в сън. Този
радиоапарат Philips ще продължи да свири
до зададеното време и след това
автоматично ще превключи в икономичен,
тих режим на готовност. Таймерът за
заспиване ви позволява да заспите с
любимия си радио диджей, без да броите
овце или да се тревожите, че хабите
електричество
Резервна батерия
Резервната батерия гарантира запазване на
настройките при спиране на тока
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Спецификации
Часовник

• Тип: Цифров
• Дисплей: LED лампи
• Формат за часа: 24-часов

Предупредителен сигнал
•
•
•
•
•

Брой аларми: 2
Източника на алармата: Зумер, FM радио
Повторение (повтаря алармата): Да, 9 мин
24-часово нулиране на алармата
Таймер за заспиване: 15/30/60/90/120 минути

Тунер/приемане/предаване

•
•
•
•

Обхвати на тунера: FM
Честотен обхват - FM: 87,5 - 108 MHz
Брой настроени станции: 10 FM
Антена: FM антена

Удобство

• Яркост на дисплея: Висока/ниска

Звук

• Звукова система: моно
• Изходна мощност (RMS): 400 mW
• Регулиране на силата на звука: цифров

Дата на издаване
2014-10-30
Версия: 3.0.4
12 NC: 8670 000 98226
EAN: 08 71258 16693 48

Power
•
•
•
•

Тип захранване: Вход за променлив ток
Вход: 100-240 V, 50/60 Hz
Потребление в режим на работа: 1,2
Мощност на потребление в режим на
готовност: < 1 W
• Тип батерия: AAA
• Брой батерии: 2

Размери

• Тип опаковка: D-box
• Размери на изделието (ШxДxВ): 191 x 103 x
69,5 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 234 x 74 x 110
мм
• Тегло на изделието: 0,33 кг
• Тегло вкл. опаковката: 0,4 кг

Аксесоари

• AC/DC адаптер
• Ръководство за бърз старт
• Гаранция: Гаранционна карта
•
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