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Začnite deň po svojom!

Zobuďte sa rádiom alebo bzučiakom
Tento štýlový rádiobudík Philips s dvomi budíkmi vám pomôže začať deň s obľúbenou 
rozhlasovou stanicou alebo jemným budíkom. Praktický kábel tiež umožňuje pripojiť a 
prehrávať prenosný hudobný systém priamo vedľa postele.

Začnite deň po svojom
• Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak
• Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
• Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Jednoduché používanie
• FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
• Záložná batéria zaistí pamäť pre čas pri výpadku napájania
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby



 Zobuďte sa na rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej 
stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na 
rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí 
naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, 
alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď 
nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa 
automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu 
alebo spustí zvuk bzučiaka.

Dvojitý budík

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi 
budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre 
seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Opakovaný budík

Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu 
odloženia budenia. V prípade, že sa spustí 
budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, 
jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného 
budenia a znova zaspite. O deväť minút znova 
zaznie budík. Môžete pokračovať a každých 
deväť minút znova stláčať tlačidlo 
opakovaného budíka, až kým budík úplne 
nevypnete.

FM/MW tuner

FM/MW (AM) stereofónny tuner

Časovač vypnutia

Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako 
dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo 

rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. 
Jednoducho nastavte časový limit (na max. 2 
hodiny) a vyberte si CD alebo stanicu, ktorú 
budete počúvať počas zaspávania. Prístroj 
bude prehrávať hudbu počas nastaveného času 
a potom sa automaticky prepne do energeticky 
úsporného tichého pohotovostného režimu. 
Časovač vypnutia vám umožňuje zaspať pri 
obľúbenom CD alebo DJ-ovi rádia bez 
počítania ovečiek alebo obáv z plytvania 
energiou.

Záložná batéria
Záložná batéria zaistí pamäť pre čas pri 
výpadku napájania

Funkcia MP3 Link

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie 
MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. 
Okrem toho, že vám umožní vychutnať si 
obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom 
zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj 
výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí 
jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k 
zvukovému systému.
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Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: rádiobudík, bzučiak, 24-hodinové znovu 

nastavenie budíka, opakovaný budík (zdriemnutie)
• Zobrazenie číslic: 4
• Hodiny: Digitálny, časovač vypnutia

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: anténa MW, FM anténa
• Pásma tunera: MW, FM

Zvuk
• Zvukový systém: Monofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (analógové)
• Výstupný výkon: 100 mW RMS

Príslušenstvo
• Iné: Manuál používateľa
• Záruka: Záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 1,15 kg
• Hĺbka balenia: 70 mm
• Výška balenia: 189 mm
• Typ balenia: D-box
• Šírka balenia: 184 mm
• Hmotnosť: 0,9 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 159 mm
• Výška hlavnej jednotky: 62 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 174 mm

Príkon
• Typ batérie: 6F22 9 V
• Napätie batérie: 9 V
• Počet batérií: 1
• Typ napájania: Vstup AC
•
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