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Ses
• Çıkış gücü (RMS): 80mW
• Ses Sistemi: Mono
• Hoparlör çapı: 3"
• Ses Seviyesi Kontrolü: dönen

Tuner/Alım/İletim
• Anten: AM Anteni, FM Anteni
• Otomatik dijital istasyon ayarı: Hayır
• Tuner Bantları: FM, MW

Bağlanılabilirlik
• DC girişi

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: 24 saatlik alarm sıfırlama, Sesli Alarm, 

Nazik Uyandırma, Radyo Alarmı, Alarm tekrarı 
(erteleme), Kapanma zamanlayıcısı

• Arka ışık
• Renkli arka ışık: Sarı, Yeşil
• Saat/Sürüm: Dijital

• Ekrandaki Basamak Sayısı: 4
• Ekran Geliştirmeleri: Parlaklık Kontrolü
• Ekran Tipi: LCD

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: Kullanım Kılavuzu, 

Garanti belgesi

Boyutlar
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

105 x 242 x 214 mm
• Ürün boyutları (G x Y x D): 105 x 105 x 90 mm
• Ağırlık: 0,8 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 5,4 kg

Güç
• Pil tipi: AA, LR6
• Pil voltajı: 1,5 V
• Şebeke elektriği: hayır
• Pil sayısı: 2
•
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