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Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 80 mW
• Geluidssysteem: Mono
• Diameter van de luidspreker: 3 inch
• Volumeregeling: Roterend

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: AM-antenne, FM-antenne
• Automatisch digitaal afstemmen: Nee
• Radioband: FM, MW

Connectiviteit
• DC-ingang

Gemak
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Gentle Wake, Radio-alarm, Alarm 
herhalen (snooze), Sleeptimer

• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Oranje, Groen
• Klok/versie: Digitaal
• Schermcijfers: 4

• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
• Schermtype: LCD

Accessoires
• AC/DC-adapter
• Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing, 

Garantiecertificaat

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

105 x 242 x 214 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

105 x 105 x 90 mm
• Gewicht: 0,8 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 5,4 kg

Vermogen
• Batterijtype: AA, LR6
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Netspanning: nee
• Aantal batterijen: 2
•

Klokradio
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