
FM/AM Klokradio

• Kwartsgestuurde klok met twee wektijden in het display.
• Wekken met radio, zoemer of het geluid van een haan.
• Gesproken bevestiging van de gekozen functie.
• Extra groot LCD display, helderheid instelbaar.
• Analoge tuner voor FM en middengolf.
• Display met twee kleuren display voor actuele tijd

en wektijden.
• Gentle wake verhoogt geleidelijk het volume.
• Sleeptimer.
• Geschikt voor batterij- en netvoeding.
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Klok/alarm
- Kwartsgestuurde klok.
- Digitale klok met groot LCD display, helderheid

instelbaar (3 stappen).
- Wekfunctie d.m.v. radio, zoemer of het geluid van een haan.
- Repeat alarm, schakelt het alarm voor 9 minuten uit.
- De sluimertijd is instelbaar (30, 20 en 10 minuten).
- 24-Uur alarm reset, schakelt het alarm uit tot de volgende

dag.
- Snel vooruit en achteruit instellen van de klok en alarm.
- Gentle wake. Bij het wekken wordt het volume van de

radio, zoemer, of het geluid van de haan geleidelijk verhoogd.

Radio
- Analoge tuner voor FM en middengolf.
- Ingebouwde ferroceptor voor selectieve ontvangst van mid-

dengolfzenders.
- Draadantenne voor ontvangst van FM-zenders.

Versterker
- 3" Wide range luidsprekers.
- Muziekvermogen 160 mW (MPO).

Demo stand
- Demo stand schakelt in wanneer de netspanning wordt

aangesloten en wordt uitgeschakeld wanneer de tijd wordt
ingesteld.

Meegeleverde accessoires
- Net-adapter.
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

Technische gegevens

Radio
Golfbereiken : FM 87,5 - 108 MHz

: MG 525 - 1607 kHz
Tuner : analoog voor MG en FM
Antenne : ferroceptor voor MG

: draad voor FM

Algemeen
Voeding : 230 V, 50 Hz +/- 10%
Gewicht : ca. 320 gram
Afmetingen (h x b x d) : 110 x 110 x 85 mm

AJ 3050
Uitvooering : groen
EAN code : 87 10895 7239 09

AJ 3051
Uitvooering : blauw
EAN code : 87 10895 7283 48
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