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Ébredjen

a természet hangjára
Ez a divatos és tetszetős Philips órás rádió időben ébreszti Önt. Ébresztőként választhat 
a beépített rádió és a természet hangja között. A hőmérséklet-érzékelő egész nap kijelzi 
a belső és külső hőmérsékletet.

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Belső és külső hőmérséklet kijelzése
• Az előre feltöltött nyugtató zene mellett könnyű elaludni
• Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
• Ismétlő ébresztő a további szundításhoz

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki

Egyszerű használat
• Csatlakoztatás és automatikus időbeállítás
• Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
• Állítható fényerejű kijelző a szem kényelméért



 Hőmérséklet-kijelzés

Időjárás-előrejelzés egyetlen gombnyomásra. 
A Philips órás rádió tájékoztatja az aktuális 
hőmérsékleti értékekről. Az intelligens 
hőmérséklet-érzékelő kijelzi a külső 
hőmérsékletet - amikor csak kíváncsi rá.

Előre feltöltött nyugtató zene

Pihenjen, vagy merüljön álomba a nyugtató 
hangok mellett. A Philips órás rádió több 
beépített nyugtató zenével van ellátva. Önnek 
csupán választania kell, hogy az esőcseppek, az 
óceán hullámai, és más nyugtató zenék közül, 
hogy pihenése közben melyiket kívánja 
hallgatni.

Hétköznapi/hétvégi ébresztés

Ez a modern életstílust tükröző kialakítású órás 
rádió kettős ébresztési funkcióval rendelkezik, 
melynek segítségével eltérő ébresztési 
időpontokat állíthat be a hétköznapokra és a 
hétvégére, vagy párok eltérő ébresztési idejét 
is beállíthatja. Az ébresztési beállítások 
megegyező ébresztési időkkel szerkeszthetők 
egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy beállíthatja 
a korai ébresztést hétköznapokon hétfőtől 
péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran 
lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a 
kényelmes funkció megkíméli attól, hogy 
minden este más ébresztési időt kelljen 
beállítania.

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.

Kettős ébresztés

A Philips audiorendszer két beállítható 
ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az 
egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig 
partnere ébresztéséhez.

Tartaléktáplálás
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.
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Kényelem
• Ébresztők: Berregő riasztás, Rádiós ébresztés, 

Elalváskapcsoló, Szundítás, kettős ébresztés, 
Hétköznapi/hétvégi ébresztés

• Óra/Verzió: Digitális
• Kijelző típusa: LCD
• Fejlesztett órafunkciók: Biztonsági óra, DST, 

Időzóna
• belső/külső hőmérséklet
• Természetes hang
• Továbbfejlesztett kijelző: fényerőszabályzás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM, MW, Digitális hangolás

Hangzás
• Hangrendszer: Monó
• Hangerőszabályzó: forgó

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

adapter, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): [főegység] 197 x 

45 x 80 mm
• Kültéri érzékelő méretei: (Sz x Mé x Ma) 80 x 22 x 

80 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 229 x 

113 x 113 mm
• Tömeg: 0,6 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 0,7 kg

Tápellátás
• Elemtípus: CR2032 (tartalék)
• Elemek száma: 1
• Hálózati tápellátás: Váltakozó áramú adapter, 220-

240 V-os bemenet
•
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