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Ljud
• Uteffekt (RMS): 80 mW
• Ljudsystem: Mono
• Högtalardiameter: 3 tum
• Volymkontroll: ratt

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: AM-antenn, FM-antenn
• Automatisk digital kanalsökning: Nej
• Radioband: FM, MW

Anslutningar
• DC-in

Bekvämlighet
• Larm: 24-timmars larmåterställning, Larmsignal, 

Behaglig uppvakningsfunktion, Radiolarm/
radioväckning, Repeterande larm 
(insomningsfunktion), Insomningsfunktion

• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Gul, Grön
• Klocka/version: Digital

• Visa siffror: 4
• Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning
• Skärmtyp: LCD

Tillbehör
• AC/DC-adapter
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, 

Garanticertifikat

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

105 x 242 x 214 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

105 x 105 x 90 mm
• Vikt: 0,8 kg
• Vikt inkl. förpackning: 5,4 kg

Effekt
• Batterityp: AA, LR6
• Batterispänning: 1,5 V
• Nätström: nej
• Antal batterier: 2
•
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