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Ceas și alarmă de siguranţă
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Începeţi ziua aşa cum doriţi!

Treziţi-vă cu radioul sau cu alarma
Acest ceas elegant cu radio Philips, cu două alarme, vă ajută să vă începeţi ziua cu postul 
de radio preferat sau cu o alarmă delicată. Un cablu comod vă permite, de asemenea, să 
conectaţi plug-and-play sistemul dvs. muzical portabil chiar lângă pat.

Începeţi ziua cum doriţi
• Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie
• Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteţi trezi la ore 

diferite
• Repetaţi alarma pentru reluare suplimentară

Ușor de utilizat
• Tuner FM/MW pentru divertisment la radio
• Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată
• Bateria de siguranţă asigură memorarea orei în timpul penelor de curent
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă



 Trezire cu radio sau sonerie

Treziţi-vă cu sunete de la postul radio preferat 
sau cu o sonerie. Pur și simplu setaţi soneria 
radioului cu ceas Philips pentru a vă trezi cu 
postul de radio ascultat ultima dată sau alegeţi 
să vă treziţi cu un sunet de sonerie. La ora 
trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat 
postul de radio sau va declanșa soneria.

Alarmă dublă

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore 
de alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru 
trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea 
partenerului.

Repetare alarmă

Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas 
Philips are o funcţie de amânare. Dacă alarma 
sună și doriţi să mai dormiţi puţin, apăsaţi 
butonul Repetare alarmă o dată și culcaţi-vă la 
loc. După nouă minute alarma va suna din nou. 
Puteţi continua să apăsaţi butonul Repetare 
alarmă la fiecare nouă minute până când opriţi 
alarma complet.

Tuner FM/MW

Tuner stereo FM/MW (AM)

Temporizator de standby

Timerul Sleep vă permite să alegeţi câtă vreme 
doriţi să ascultaţi muzică sau un post de radio 

la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să 
setaţi limita de timp (până la 2 ore) și să 
selectaţi CD-ul sau postul de radio pe care 
doriţi să-l ascultaţi până ce adormiţi. Aparatul 
va continua să redea muzica pe durata de timp 
selectată, apoi va trece automat în modul 
Standby silenţios și economic. Timerul Sleep vă 
permite să adormiţi în sunetele CD-ul sau DJ-
ului radio favorit, fără a fi nevoit să număraţi oi 
sau să vă îngrijoraţi la gândul consumului de 
curent electric.

Baterie de siguranţă
Bateria de siguranţă asigură memorarea orei în 
timpul penelor de curent

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite 
redarea directă a materialelor MP3 de pe 
playerele media portabile. Pe lângă avantajul 
ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea 
superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, 
legătura MP3 este de asemenea extrem de 
comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este 
să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.
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Confort
• Alarme: Alarmă radio, Alarmă buzzer, Resetare 

alarmă la 24 de ore, Repetare alarmă (snooze)
• Număr de cifre pe ecran: 4
• Ceas: Digital, timer Sleep

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: antenă MW, Antenă FM
• Benzi pentru tuner: MW, FM

Sunet
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: rotativ (analogic)
• Putere de ieșire: 100 mW RMS

Accesorii
• Altele: Manual de utilizare
• Garanţie: Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Greutate brută: 1,15 kg
• Adâncime ambalaj: 70 mm
• Înălţime ambalaj: 189 mm
• Tip ambalaj: D-box
• Lăţime ambalaj: 184 mm
• Greutate: 0,9 kg
• Adâncime unitate principală: 159 mm
• Înălţime unitate principală: 62 mm
• Lăţime unitate principală: 174 mm

Alimentare
• Tip baterie: 6F22 9 V
• Tensiune baterie: 9 V
• Număr de baterii: 1
• Tip alimentare: Intrare CA
•
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