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Anvendelighet
• Alarmer: 24-timers tilbakestilling av alarm, 

Summealarm, Radioalarm, Gjentatt alarm 
(snooze), Sleep timer

• Klokke/versjon: Digital
• Skjermsifre: 4

Tuner/mottak/overføring
• Antenne: AM-antenne, FM-antenne
• Automatisk digital tuning: nei
• Tunerbånd: FM, MW

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 100 mW
• Lydsystem: Mono
• Høyttalerdiameter: 2,5"
• Volumkontroll: roterende

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Bruksanvisning, 

Garantisertifikat

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 432 x 242 x 214 mm
• Emballasjetype: D-boks
• Produktmål (B x H x D): 200 x 65 x 142 mm
• Vekt: 0,8 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 5,4 kg

Kraft
• Batteritype: 6F22
• Batterispenning: 9 V
• Lysnett
• Antall batterier: 1
•

Klokkeradio
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