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Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 80 mW
• Sistem audio: Mono
• Diametru difuzor: 3"
• Controlul volumului: rotativ

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă AM, Antenă FM
• Reglare automată digitală: Nu
• Mărci de tunere: FM, MW

Conectivitate
• Intrare CC

Comoditate
• Alarme: Resetare alarmă la 24 de ore, Alarmă 

buzzer, Gentle Wake, Alarmă radio, Repetare 
alarmă (snooze), Timer Sleep

• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Chihlimbar, Verde
• Ceas/Versiune: Digital
• Număr de cifre pe ecran: 4

• Caracteristici superioare afișare: Control 
luminozitate

• Tip ecran: LCD

Accesorii
• Adaptor CA/CC
• Accesorii incluse: Manual de utilizare, Certificat de 

garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

105 x 242 x 214 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

105 x 105 x 90 mm
• Greutate: 0,8 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 5,4 kg

Alimentare
• Tip baterie: AA, LR6
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Sursă de alimentare principală: nu
• Număr de baterii: 2
•
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