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Begin uw dag op uw eigen manier!

Wekken door radio of zoemer
Met deze leuke stijlvolle Philips-klokradio wordt u op tijd gewekt. De klokradio is voorzien 
van een ingebouwde AM/FM-radio en u kunt kiezen of u door uw favoriete zender of 
door de zoemer gewekt wilt worden.

Uw eigen wekker
• Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
• AM/FM-tuner voor radio-ontvangst

Eenvoudig te gebruiken
• Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring
• Eenvoudige wekkerinstelling voor het instellen van de tijd en het alarm zonder instructies
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek



 Word wakker met radio of zoemer

Wakker worden met het geluid van uw favoriete 
radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het 
alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om 
gewekt te worden met de laatst beluisterde 
radiozender. Ook kunt u kiezen voor een 
zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, 
schakelt uw Philips-klokradio automatisch de 
radiozender in of wordt het zoemeralarm 
geactiveerd.

AM/FM-tuner

AM/FM-tuner voor radio-ontvangst

Back-upbatterij
Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens 
een stroomstoring

Eenvoudige tijdinstelling
De tijd en het alarm zijn zo eenvoudig in te stellen 
dat u de snelstartgids of de gebruiksaanwijzing er 
mogelijk niet eens bij hoeft te pakken. De silkscreen-
toetsen van de klokradio helpen u de tijd en het 
alarm in te stellen.

Sleeptimer

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te 
bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of 
radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U 
kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een CD of 
radiozender waar u naar wilt luisteren voordat u in 
slaap valt. Deze muziek wordt gedurende de 
ingestelde tijd afgespeeld. Vervolgens gaat het 
apparaat over op een stroombesparende, stille 
stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met 
uw favoriete CD of radio-DJ op de achtergrond, 
zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen 
hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.
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Kenmerken
• Gegarandeerd: Garantiecertificaat
Gemak
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen 
(snooze)

• Schermcijfers: 4
• Klok: Digitaal, Sleeptimer
• Schermtype: LED-display

Geluid
• Geluidssysteem: mono
• Volumeregeling: Draaiwieltje (analoog)
• Uitgangsvermogen: 100 mW RMS

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: FM-antenne
• Tunerbereik: AM, FM

Accessoires
• Overig: Gebruiksaanwijzing

Afmetingen
• Brutogewicht: 0,63 kg
• Gewicht van het product: 0,55 kg
• Verpakkingstype: D-box
• Diepte hoofdunit: 122,8 mm
• Hoogte hoofdunit: 48,1 mm
• Breedte van de verpakking: 180 mm
• Breedte hoofdunit: 177,1 mm
• Hoogte van de verpakking: 185 mm
• Diepte van de verpakking: 58 mm

Vermogen
• Batterijtype: 6F22 9 V
• Batterijvoltage: 9 V
• Aantal batterijen: 1
• Voedingstype: AC-ingang
•
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