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Acorde com a sua faixa 

favorita de CD
Excelente som a partir de CD com altifalantes estéreo de grande ângulo para um bom 
despertar.

O seu serviço de despertar pessoal
• Reprodução de CD/faixa de despertar
• Alarme duplo
• Sintonizador MW / FM
• Acorde com o CD, rádio ou aviso sonoro

Fácil de utilizar
• Fácil configuração do alarme/hora
• Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
• Repetição do alarme para dormir mais um pouco
• Visor LCD retroiluminado
• Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia



 Reprodução de CD/faixa de despertar
Acorde com o seu CD favorito. Basta colocar o CD 
que preferir no leitor de CD do seu sistema de som 
Philips e acertar o despertador para despertar com 
música do CD. Ao chegar a hora definida, o seu 
sistema de som Philips inicia automaticamente a 
reprodução do CD.

Alarme duplo
O sistema de áudio Philips inclui dois tempos de 
alarme. Defina um tempo de alarme para o acordar 
e o outro tempo de alarme para acordar outra 
pessoa .

Sintonizador MW / FM
Sintonizador MW / FM

Acorde com o CD, rádio ou aviso sonoro
Acorde com o CD, rádio ou aviso sonoro

Fácil configuração do alarme/hora
Fácil configuração do alarme/hora

Temporizador
O temporizador permite-lhe decidir durante quanto 
tempo pretende ouvir uma música ou estação de 
rádio antes de adormecer. Basta estabelecer um 
limite de tempo (até 1 hora) e escolher um CD ou 
estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O 
sistema continua a reprodução durante o tempo 
seleccionado e, em seguida, activa automaticamente 
um modo de standby económico e silencioso. O 
temporizador permite adormecer a ouvir o seu CD 
ou estação preferidos sem ter de se preocupar ou 
desperdiçar energia.

Repetir Alarme
Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio 
Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o 
alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta 
premir uma vez o botão de repetição do alarme e 
voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta 
a tocar. Pode continuar a premir o botão de 
repetição do alarme a cada nove minutos até o 
desligar totalmente.

Visor LCD retroiluminado
Visor LCD retroiluminado

Pilha de reserva
Pilha de reserva assegura a conservação da memória 
da hora durante falhas de energia
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Destaques
• Sistema de som: estéreo • Largura da embalagem: 250 mm
•

Funcionalidades
• Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, 

alarme com aviso sonoro contínuo, alarme com 
CD, despertador com rádio, repetir alarme 
(snooze)

• Tipo de visor: Visor LCD
• Dígitos do Ecrã: 4
• Cor da retroiluminação: verde
• Relógio: Digital, temporizador
• Melhoramentos do relógio: acordar com faixa 

favorita

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reprodução de discos: avanço/

retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/
anterior, repetição/aleatório/programa

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM, MW
• Antena: Antena FM

Som

• Controlo do volume: para cima/para baixo
• Potência de saída: 2 x 0,8 W RMS

Altifalantes
• N.º de altifalantes incorporados: 2

Conectividade
• Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm

Alimentação
• Voltagem da pilha: 9 V
• Tipo de pilhas: 6F22 9 V
• Número de pilhas: 1
• Tipo de alimentação: Entrada de CA

Dimensões
• Peso bruto: 1,59 kg
• Peso: 1,3 kg
• Profundidade da unidade principal: 200 mm
• Profundidade da embalagem: 197 mm
• Altura da unidade principal: 100 mm
• Altura da embalagem: 142 mm
• Largura da unidade principal: 180 mm
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