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Som
• Potência de saída (RMS): 80 mW
• Sistema de som: Mono
• Diâmetro do altifalante: 3"
• Controlo do volume: rotativo

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonização digital automática: Não
• Bandas do Rádio: FM, MW

Conectividade
• Entrada CC

Comodidade
• Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, 

Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertar 
suave, Despertador com Rádio, Repetir alarme 
(snooze), Temporizador

• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Âmbar, Verde
• Relógio/Versão: Digital
• Dígitos do Ecrã: 4

• Melhoramentos do Ecrã: Controlo da 
Luminosidade

• Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios
• Transformador CA/CC
• Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador, 

Certificado de garantia

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

105 x 242 x 214 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

105 x 105 x 90 mm
• Peso: 0,8 kg
• Peso incl. Embalagem: 5,4 kg

Potência
• Tipo de bateria: AA, LR6
• Voltagem da bateria: 1,5 V
• Alimentação eléctrica: não
• Número de pilhas: 2
•
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