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Pohodlí
• Budíky: 24 hodinový cyklus, Signál budíku, Buzení 

rádiem, Opakované buzení (funkce snooze), 
Časovač

• Hodiny/verze: Digitální
• Počet znaků displeje: 4

Tuner/příjem/vysílání
• Anténa: Anténa pro SV, Anténa VKV
• Automatické digitální ladění: ne
• Pásma tuneru: VKV, SV

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 100 mW
• Zvukový systém: Mono
• Průměr reproduktoru: 2,5"
• Ovládání hlasitosti: otočný

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský 

manuál, Záruční list

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 432 x 242 x 214 mm
• Typ balení: D-box
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

200 x 65 x 142 mm
• Hmotnost: 0,8 kg
• Hmotnost včetně balení: 5,4 kg

Spotřeba
• Typ baterie: 6F22
• Napětí baterie: 9 V
• Napájení ze sítě: ano
• Počet baterií: 1
•

Radiobudík
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