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Analoginen FM-/MW-viritys
Kaksi herätysaikaa
Ajan ja hälytyksen varmistus
Sisäänrakennettu äänitulokaapeli
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Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!

Herää radioon tai summeriin
Tyylikäs Philips-kelloradio, jossa on kaksi herätysaikaa, aloittaa päiväsi suosikkiradioasemasi 
musiikilla tai miellyttävällä herätysäänellä. Kätevällä kaapelilla voit liittää kannettavan 
musiikkisoittimesi kelloradioon.

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herää suosikkikanavaasi tai summeriin
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
• Jatka unia herätyksen toiston ansiosta

Helppokäyttöinen
• Kuuntele FM/MW-radiota
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
• Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista



 Herää radioon tai summeriin

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin 
ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään 
käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi 
radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana 
Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen 
radiokanavan tai käynnistää 
summeriherätyksen.

Kaksi herätysaikaa

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi 
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja 
kumppanillesi eri herätysajat.

Herätyksen toisto

Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta 
unien jatkaminen ohi herätysajan onnistuu 
turvallisesti. Voit nukkua vielä hetken ennen 
uutta herätystä, kun painat herätyksen 
toistopainiketta, herätys toistuu yhdeksän 
minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina siihen 
asti, kunnes suljet herätystoiminnon kokonaan.

FM/MW-viritin

FM/MW (AM) -stereoviritin

Uniajastin

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi 
määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. 

Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 2 
tuntia) ja valita kuunneltava CD-levy tai 
radiokanava nukkumaan mennessäsi. Laite 
jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja 
siirtyy sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). 
Voit siirtyä unten maille suosikkikappaleen tai 
tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta 
jää turhaan päälle.

Paristovarmennus
Paristovarmennus pitää ajan muistissa 
sähkökatkoksen aikana

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että 
äänentoistojärjestelmän toistaman 
lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, 
MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, 
koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
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Käytön mukavuus
• Herätykset: radioherätys, summeriherätys, 24 

tunnin välein toistuva herätys, herätyksen toisto 
(torkkutoiminto)

• Näytön numerot: 4
• Kello: Digitaalinen, uniajastin

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenni: MW-antenni, FM-antenni
• Virittimen aaltoalueet: MW, FM

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: mono
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä 

(analoginen)
• Lähtöteho: 100 mW RMS

Lisätarvikkeet
• Muuta: Käyttöopas
• Takuu: Takuutodistus

Mitat
• Kokonaispaino: 1,15 kg
• Pakkauksen syvyys: 70 mm
• Pakkauksen korkeus: 189 mm
• Pakkaustyyppi: D-box
• Pakkauksen leveys: 184 mm
• Paino: 0,9 kg
• Päälaitteen syvyys: 159 mm
• Päälaitteen korkeus: 62 mm
• Päälaitteen leveys: 174 mm

Virta
• Akkutyyppi: 6F22 9 V
• Akun jännite: 9 V
• Akkujen määrä: 1
• Virtatyyppi: AC-tulo
•
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