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lokradio met dubbel alarm
K
Een praktische klokradio met een digitale tuner en twee onafhankelijke wekalarms - 

één voor u en één voor uw partner. Word wakker met muziek of met de zoemer om 

op tijd aan de dag te beginnen. Door het grote display en de achtergrondverlichting 

kunt u de tijd eenvoudig aflezen.

Uw eigen wekker
• Digitale tuner met voorkeurzenders
• Wekken door radio of zoemer

Eenvoudig te gebruiken
• Tweevoudig alarm
• Verlicht LCD-display
• Snelle toegang tot voorkeurzenders

Begin de dag op uw manier
• Geleidelijk toenemend alarmvolume voor aangepaste alarmvolumes
• Moeiteloos in slaap vallen op uw favoriete muziek
• Alarm herhalen
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Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 100 mW
• Geluidssysteem: Mono
• Diameter van de luidspreker: 2,5 inch
• Volumeregeling: Roterend

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: AM-antenne, FM-antenne
• Automatisch digitaal afstemmen
• Tunerbereik: FM, LW, MW

Connectivity
• DC in

Convenience
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, geleidelijk toenemend 
alarmvolume, Radio alarm, Alarm herhalen 
(snooze), Sleeptimer

• Klok/versie: Digitaal
• Verbeteringen weergeven: Helderheidsregeling
• Displaytype: LCD

Accessoires
• AC/DC-adapter

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

210 x 75 x 200 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

200 x 65 x 142 mm
• Gewicht: 0,55 kg

Voeding
• Batterijtype: AA, LR6, UM3
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Aantal batterijen: 2
•
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igitale tuner met voorkeurzenders

ekken door radio of zoemer

weevoudig alarm

erlicht LCD-display

nelle toegang tot voorkeurzenders

eleidelijk toenemend alarmvolume
et geleidelijk toenemend alarmvolume is een 

nstelbare volumeregeling voor uw wekker, die u 
achtjes wakker maakt bij een volume naar keuze 
odat u niet wakker schrikt. U kunt een begin- en 
indvolume naar keuze instellen, en uw CD, radio of 
oemer alarm zal u zachtjes wakker maken terwijl het 
olume geleidelijk toeneemt. Met de rustige wekfunctie 
unt u het alarmvolume gemakkelijk instellen.

leeptimer
leeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen 
oelang u naar uw favoriete muziek of radiostation wilt 

uisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet 
maximaal 1 uur) en een CD of radiozender waar u 
aar wilt luisteren voordat in slaap valt. Deze muziek 
al gedurende de vooraf ingestelde tijd worden 
fgespeeld en gaat vervolgens over in een 
troombesparende, stille stand-by modus. Met 
leeptimer valt u in slaap met uw favoriete CD of radio 
J op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te 

ellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig 
troomverbruik.

larm herhalen
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