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Käytön mukavuus
• Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys, 

Summeriherätys, Radioherätys, Herätyksen toisto 
(torkkutoiminto), Uniajastin

• Kello/versio: Digitaalinen
• Näytön numerot: 4

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenni: AM-antenni, FM-antenni
• Automaattinen digitaaliviritys: ei
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 100 mW
• Äänentoistojärjestelmä: Mono
• Kaiuttimen halkaisija: 2,5"
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 

Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

432 x 242 x 214 mm
• Pakkaustyyppi: D-box
• Tuotteen mitat (L x K x S): 200 x 65 x 142 mm
• Paino: 0,8 kg
• Paino pakattuna: 5,4 kg

Virta
• Pariston malli: 6F22
• Akun jännite: 9 V
• Verkkovirta
• Akkujen määrä: 1
•

Kelloradio
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