Philips
Rádio relógio

TADR402

Ajuda-o a acordar. Ajuda-o
a adormecer.
Acorde com energia. Este rádio relógio carrega o seu telemóvel e acorda-o com um tom
de alarme ou o volume do rádio a aumentar suavemente. Dispõe de um temporizador
para que possa adormecer ao som do rádio e de uma luz de presença.
Maravilhoso
• Despertar suave. O tom de alarme ou volume do rádio aumenta lentamente.
• Rádio digital FM
• Visor espelhado. Elegante e nítido.
• Porta USB. Para carregar o telemóvel.
• Temporizador. Adormeça a ouvir a sua estação de rádio favorita.
Durma bem. Acorde suavemente
• Função de alarme duplo. Defina dois alarmes.
• Repetição do alarme para dormir mais algum tempo.
• Luz de presença. Toque na parte superior do relógio.
• Pilha de segurança em caso de falha de energia
Magnificamente simples
• Controlo tátil. Toque no visor para definir a hora e o alarme.
• Visor de leitura fácil com luminosidade ajustável
• Tecido envolvente cinzento. Construção sólida.
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Rádio relógio

Especificações

Destaques

Relógio

Potência

Magnificamente simples

Alarme

Dimensões

Pilha de segurança

• Tipo: Digital
• Formato das horas: 12 h, 24 h
• Visor: LED
• Número de alarmes: 2
• Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Sintonizador/receção/transmissão
•
•
•
•

Antena: Antena FM
Bandas do sintonizador: FM, Sintonização digital
Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
N.º de estações programadas: 20

Funcionalidades

• Alarmes: Despertador com Rádio, Alarme com
aviso sonoro contínuo, Repetir alarme (snooze),
Alarme duplo, Despertar suave
• Temporizador
• Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo
• Controlo do volume: Para cima/para baixo

• Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Pilha de reserva: CR2032 (incluída)
• Tipo de alimentação: Entrada de CA
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 171 x 70 x
120 mm
• Peso líquido: 0,426 kg
• Peso bruto: 0,5 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 110 x 55 x
110 mm
• Peso do produto: 0,28 kg

Acessórios

• Acessórios incluídos: Manual de início rápido,
Certificado de garantia

O visor com acabamento espelhado mostra
claramente as horas e funciona como painel de
controlo tátil. Pode ajustar o brilho do visor.
Pilha de segurança assegura a conservação da
memória da hora em caso de falha de energia

Despertar suave

A função Despertar suave ativa um alarme que
aumenta gradualmente para criar uma entrada
agradável no novo dia. Pode defini-la para funcionar
com o tom do alarme ou o rádio.

Um relógio, duas chamadas de
despertar

Altifalantes

• Altifalantes incorporados: 1

A função de alarme duplo permite-lhe definir dois
alarmes diferentes. É ideal se adormecer durante o
primeiro alarme. Ou se o seu parceiro precisar de
acordar primeiro.

Carregamento por USB

Temporizador

• 5 V, 1 A
•

Desfrute de um sono reparador com a sua estação
de rádio favorita como som de fundo. Pode definir o
temporizador para reproduzir a estação selecionada
durante um máximo de 2 horas. Depois de terminar
o tempo predefinido, o rádio desliga-se. Deixe de
acordar a meio da noite sem saber por que razão o
rádio ainda está ligado!

A postos para o dia

Uma porta USB prática permite utilizar a fonte de
alimentação do relógio para carregar o telemóvel
enquanto dorme.

A postos para a noite

Se precisar de se levantar durante a noite, basta
premir a parte superior do relógio para ligar a luz de
presença. Premir uma segunda vez diminui o brilho
de forma a proporcionar um brilho ambiente
agradável.
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