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Začněte den podle svého!

Buzení rádiem nebo signálem.
Tento elegantní radiobudík Philips vypadá velice hezky a vzbudí vás vždy včas. Je vybaven 
vestavěným rádiem AM/FM a nabízí buzení oblíbenou stanicí rádia nebo signálem budíku.

Začněte den podle sebe
• Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem
• Opakovat buzení pro další odložené buzení

Snadné použití
• Tuner SV / VKV
• Velký displej pro snadné prohlížení
• Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
• Záložní baterie zajistí proud pro paměti během výpadku napájení



 Buzení rozhlasem nebo signálem
Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice 
nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na 
radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem 
stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si 
vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, 
radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo 
spustí bzučák.

Opakovat buzení

Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík 
Philips funkcí odloženého buzení. Když budík 
zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku 
spánku, jednoduše jednou stiskněte tlačítko 
opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po 
devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko 
opakovaného buzení můžete mačkat každých devět 
minut až do naprostého vypnutí budíku.

Časovač

Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete 
poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou 
rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový 
interval (až 1 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete 
při usínání poslouchat. Systém bude pokračovat 
v reprodukci po zvolenou dobu a pak se automaticky 
přepne do tichého pohotovostního režimu s nízkou 
spotřebou energie. Časovač umožňuje usínání 
s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez 
počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.

Záložní baterie
Záložní baterie zajistí proud pro paměti během 
výpadku napájení
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