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Vågn op nemt

Væk dit barn med hans/hendes yndlingslyd eller stemme med clockradioen fra Philips. 
Ringetoner og knapper, der kan udskiftes, giver personlighed, mens lur-timeren gør det 
muligt at programmere uret uden at skulle ændre alarmindstillingerne.

Start dagen på din måde
• Blinkende baggrundslys supplerer vækkelyden
• Udskiftelige farveringe og knapper, der passer til din personlige stil
• Vågn op til din yndlingslyd eller stemme, som du selv optager

Skabt til god komfort
• Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
• Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning
• Lysnets- eller batteridrevet til fleksibel placering
• Nap-timer til en kort lur uden ændring af alarmindstillingerne

Alt hvad du har brug for
• Alarm på ugedage/i weekenden, så du kan tilpasse produktet til din livsstil
• Blid vækning for en behagelig opvågning
• Justerbar alarmgentagelse for fleksibel ekstra slumretid
• Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik



 Blinkende baggrundslys
Når alarmen lyder, blinker baggrundslyset 
samtidigt. For mindre børn er det en nem 
måde at indikere, hvornår det er tid til at stå 
op, også selvom de endnu ikke har begreb om 
tid. Lyset blinker i ét minut, hvorefter det 
slukkes, indtil alarmen lyder igen.

Alarm på ugedage/i weekenden

Denne clockradio er designet med henblik på 
en moderne livsstil og har en dobbelt 
alarmfunktion, der gør det muligt at indstille én 
alarm på hverdage og en anden i weekenden - 
eller to alarmindstillinger til par. Alarmen kan 
indstilles til de samme alarmtider mandag til 
søndag. Eller du kan indstille alarmen til tidlig 
vækning mandag til fredag og vælge at sove 
længe på lørdage og søndage. Lige meget hvad 
du vælger, sparer disse praktiske funktioner dig 
for at rode med forskellige alarmtider hver 
eneste aften.

Udskiftelige farveringe
Udskiftelige blå og lyserøde farveringe føjer 
sjov og personlighed til din clockradio. Skab din 
egen identitet, eller tilpas clockradioen til din 
indretning. Valgmulighederne omfatter de to 
øreknapper øverst på produktet samt ringen 
foran.

Digital indst. med faste indstillinger

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og 
hold forudindstillingsknappen nede for at 

gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte 
radiostationer kan du hurtigt hente din 
yndlingsradiostation uden at skulle indstille 
frekvensen manuelt hver gang.

Blid vækning

Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til 
en alarmtone, der kun gradvist tager til i 
lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet 
på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, 
så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner 
med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din 
yndlingsmusik, din foretrukne radiostation 
eller til lyden af en buzzer-alarm. 
Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist 
fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du 
mulighed for at vågne stille og roligt op.

Stort baggrundsbelyst LCD-display

Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at 
se og betjene ved svag belysning og gør det 
hurtigt at se oplysninger.

Netstrøms- eller batteridrevet

Forsyn dit apparat med strøm vha. batterier 
eller netstrøm, og nyd den praktiske og 
fleksible brug. Når der ikke er en stikkontakt i 
nærheden, eller når du ikke vil have ledninger 
hængende, så lader du bare apparatet køre på 
batterier. Når du vil have kontinuerlig og stabil 
strømforsyning, slutter du apparatet direkte til 
en stikkontakt. Nu kan du nyde friheden til at 
lytte, lige hvor du vil.

Nap-timer
Adskillige undersøgelser har påvist, at en lur i 
løbet af dagen er godt for helbredet. Nap-
timeren hjælper dig med at komme ind i denne 
sunde vane ved at lade dig tage en kort lur, 
uden at du behøver at bekymre dig om at sove 
over eller at skulle nulstille alarmen hver gang. 
Tryk blot én gang på en knap for at nyde en 
sund lur på 15 minutter til to timer, før du 
vender tilbage til den travle hverdag. Lur-
timeren tæller automatisk ned til nul, og en 
buzzer lyder, når den indstillede tid er forløbet, 
og det er tid til at vågne op.

Justerbar alarmgentagelse
Med henblik på at undgå at du sover over dig 
er vækkeuret fra Philips udstyret med en 
slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du 
gerne vil sove lidt mere, skal du blot trykke på 
knappen for gentagelse af alarm én gang og 
lægge dig ned og sove igen. Fem minutter 
senere ringer vækkeuret igen. Hvis du vil sove 
mere, skal du trykke to gange på 
slumreknappen for at sove i 10 minutter 
yderligere eller tre gange for at sove 15 
minutter yderligere.
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Komfort
• Alarmer: 24-timers alarmgentagelse, buzzer, 

radioalarm, gentag alarm (slumre), dobbeltalarm
• Skærmcifre: 5
• Displaytype: LCD-display
• Ur: Digital, sleep/timer

Lyd
• Lydsystem: mono
• Lydstyrke: drejeknap (digital)
• Udgangseffekt: 100 mW RMS

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM
• Faste stationer: 20
• Antenne: FM-antenne
• Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, 

automatisk scanning

Lydoptagelse
• Stemmeoptagelse

Strøm
• Batterier: 3
• Batteritype: AAA-størrelse (LR3)
• Batterispænding: 1,5 V
• Strømforsyning: 220-230 V
• Strømtype: AC-indgang

Tilbehør
• Kabler/tilslutning: AC/DC-adapter
• Andet: Lynhåndbog, Brugervejledning
• Garanti: Garanticertifikat

Mål
• Bruttovægt: 0,55 kg
• Vægt: 0,48 kg
• Emballagetype: D-box
• Hovedenhedens dybde: 102 mm
• Bredde (emballage): 188 mm
• Hovedenhedens højde: 99 mm
• Højde (emballage): 95 mm
• Hovedenhedens bredde: 99 mm
• Dybde (emballage): 110 mm
• Enheder pr. kolli: 4
•
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