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Ébredjen és sugározzon

időkivetítéssel
Élvezze annak kényelmét, hogy bármilyen felületre rásugározhatja a pontos időt. Élesítse vagy 
tükrözze a képet, hogy az mindig tiszta és olvasható legyen a falon vagy a mennyezeten. Ez az 
óra automatikusan beállítja az időt. Zenére, rádióra vagy hangjelzésre is ébredhet.

Stílusos időkivetítés
• Rugalmas vetítési szög – bárhonnan jól látható
• Állítható fókusz a lehető legélesebb kivetítés érdekében
• Oldalváltás a kivetített kép megfordításához

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
• Ismétlő ébresztő további szundításhoz
• Ébredjen egy dallamra, hangjelzésre vagy rádióadásra

Egyszerű használat
• Csatlakoztatás és automatikus időbeállítás
• Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
• Állítható fényerejű kijelző a szem kényelméért



 Rugalmas vetítési szög
A rugalmas szögben állítható vetítőcső segítségével 
kedve szerint beállíthatja, hogy az óra hova vetítse ki 
az időt. A cső finom beállítószervekkel vízszintes és 
függőleges irányban állítható, így a pontos időt 
pontosan oda vetítheti, ahová kívánja – a falra, a 
mennyezetre vagy valamelyik bútorra. Az időt a feje 
elmozdítása nélkül leolvashatja, és mindez 
nagyszerűen mutat.

Állítható fókusz
Az egyszerűen használható fókuszbeállítás 
segítségével mindig éles a kivetített pontos idő képe. 
A fókuszbeállítás segítségével 1 és 2,5 méter közötti 
távolságon kaphat tiszta kivetített képet. Élvezze a 
tiszta és éles kivetített képet, és mindig legyen tiszta 
képe az időről.

Oldalváltás
Ez az órás rádió a kényelmes megtekintés érdekében 
a falra vagy a mennyezetre vetíti ki a pontos időt. Az 
oldalváltás funkció segítségével a kivetített kép 
azonnal elforgatható 180 fokban, hogy a szoba 
bármely részéről egyszerűen olvasható legyen.

Csatlakoztatás és beállítás
Vegye ki az órát a dobozából, csatlakoztassa, és az 
idő beállítása automatikusan megtörténik. Az 
intelligens óra leolvassa az előre beprogramozott 
adatokat, és az alapértelmezett időzóna szerint 
beállítja a pontos időt. Ha az alapértelmezett 
időzónán kívül lakik, mindössze meg kell nyomnia az 
Időzóna gombot, és az óra újra beállítja az időt. Nem 
kell útmutatókat olvasgatnia, sem gombokkal 
bűvészkednie.

Óra és ébresztés tartaléktáplálása
Az intelligens óra áramkimaradás esetén is mutatja az 
időt és megőrzi a beállításokat. A beállított ébresztő 
a kijelző kikapcsolt állapotában is aktív marad, 
köszönhetően a gyárilag behelyezett 
akkumulátornak. A hálózati áramellátás 
visszatértével nem kell ismét elvégezni az óra 
beállítását, illetve más beállításokat. És még ennél is 
nagyszerűbb, hogy az akkumulátor még akkor is 
elegendő feszültséget biztosít az ébresztő beállított 

időben való bekapcsolásához, ha a hálózati 
áramellátás nem áll helyre. Így sohasem kell attól 
tartania, hogy elalszik.

Ébredjen egy dallamra vagy hangjelzésre

Kezdjen minden napot nagyszerűen, tetszés szerinti 
ébresztéssel. Állítson be ébresztéshez hangjelzést 
vagy egy dallamot – vagy bízza a kedvenc 
rádióállomására, hogy kiverje az álmot a szeméből.

Kíméletes ébresztő

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő 
hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az 
előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők 
vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő 
hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább 
kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra 
vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő 
hangereje a csöndestől az egészen magasig 
fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy 
kíméletes ébresztésben lesz része.
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