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Звук
• Изходна мощност (RMS): 80 mW
• Звукова система: Моно
• Диаметър на високоговорителя: 3 инча
• Регулиране на силата на звука: въртящ се

Тунер/приемане/предаване
• Антена: AM антена, FM антена
• Автоматична цифрова настройка: Не
• Обхвати на тунера: FM, MW

Възможности за свързване
• вход за прав ток (DC): да

Удобство
• Аларми: 24-часово нулиране на будилника, 

Аларма със зумер, Нежно събуждане, Р
адиобудилник, Повторение на сигнала на 
будилника (дрямка), Таймер за заспиване

• Фоново осветление
• Цвят на фоновото осветление: Кехлибар, 

Зелено
• Часовник/версия: Цифров

• Цифри на дисплея: 4
• Подобрения на дисплея: Регулиране на 

яркостта
• Тип на дисплея: LCD

Аксесоари
• AC/DC адаптер: да
• Аксесоари в комплектацията: Ръководство за 

потребителя, Гаранционен сертификат

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

105 x 242 x 214 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

105 x 105 x 90 мм
• Тегло: 0,8 кг
• Тегло вкл. опаковката: 5,4 кг

Мощност
• Тип батерия: AA, LR6
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Мрежово захранване: не
• Брой на батериите: 2
•
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