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Pradėkite dieną savaip!

Pabuskite su radiju arba signalu
Šis stilingas „Philips“ laikrodis su radiju bei dvejopu žadintuvu padeda pradėti dieną nuo 
mėgiamos radijo stoties garsų arba ramaus žadintuvo signalo. Patogus kabelis taip pat 
leidžia įkišti ir leisti nešiojamą muzikos sistemą tiesiog šalia jūsų lovos.

Pradėkite dieną savaip
• Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais
• Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
• Kartoti signalą nusnūdimui

Paprasta naudoti
• FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju
• Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
• Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant energijos
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui



 Pabuskite su radiju arba signalu

Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar 
žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ 
laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus 
pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų 
klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo 
laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju 
automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo 
stotį arba signalą.

Dvigubas signalas

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus 
žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo 
laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui 
pažadinti.

Kartoti signalą

Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ 
radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei 
suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, 
paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir 
miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl 
suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką 
kas 9 min., kol išjungsite žadintuvą visai.

FM/MW imtuvas

FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas

Išsijungimo laikmatis

Išjungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip 
ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos 

ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko 
limitą (iki 2 val.) ir pasirinkite CD ar radijo 
stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. 
Prietaisas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada 
automatiškai persijungs į energiją taupantį 
budėjimo režimą. Išjungimo laikmatis padės 
užmigti klausantis mėgstamiausio CD ar radijo 
laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar 
jaudinantis dėl švaistomos energijos.

Baterijos rezervas
Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant 
energijos

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 
turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad 
galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos 
kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ 
naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums 
reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie 
garso sistemos.
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Patogumas
• Žadintuvai: radijo žadintuvas, žadintuvas su signalu, 

24 val. žadintuvo nustatymas iš naujo, kartoti 
signalą (snausti)

• Rodomi skaičiai: 4
• Laikrodis: Skaitmeninis, išsijungimo laikmatis

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antena: MW antena, FM antena
• Imtuvo diapazonas: MW, FM

Garsas
• Garso sistema: monofoninis garsas
• Garsumo reguliatorius: sukamasis (analoginis)
• Išvesties galia: 100 mW RMS

Priedai
• Kita: Vartotojo vadovas
• Garantija: Garantijos lapas

Matmenys
• Bendras svoris: 1,15 kg
• Pakuotės gylis: 70 mm
• Pakuotės aukštis: 189 mm
• Pakuotės tipas: „D-box“
• Pakuotės plotis: 184 mm
• Svoris: 0,9 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 159 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 62 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 174 mm

Maitinimas
• Baterijos tipas: 6F22 9V
• Akumuliatoriaus įtampa: 9 V
• Maitinimo elementų skaičius: 1
• Maitinimo tipas: AC įvestis
•
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