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Για χουζούρηδες!

Ρολόι-ραδιόφωνο με ενσωματωμένο δέκτη FM σε διασκεδαστικό και μοντέρνο σχεδιασμό. 

Διαθέτει περιστρεφόμενη οθόνη δύο χρωμάτων και σας επιτρέπει να ξυπνάτε με τους ήχους 

σόναρ, σειρήνας, ραδιοφώνου ή βομβητή. Κατάλληλο για οποιοδήποτε χώρο στο κομοδίνο σας.

Ξυπνήστε με καλή διάθεση
• Περιστέψτε το ρολόι για να επιλέξετε αφύπνιση με ήχο βατράχου ή σόναρ για διασκέδαση
• Η εμφάνιση ώρας περιστρέφεται με το ρολόι για διασκέδαση και εύκολη προβολή

Η προσωπική σας αφύπνιση
• Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή
• Δέκτης AM/FM

Πάντα στην ώρα σας
• Τροφοδοσία με μπαταρίες για ταξίδια
• Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας - ανάγκη ανανέωσης μπαταριών
 



 Περιστροφή για αλλαγή ήχου 
αφύπνισης
Περιστέψτε το ρολόι για να επιλέξετε αφύπνιση με 
ήχο βατράχου ή σόναρ για διασκέδαση

Περιστρεφόμενη εμφάνιση ώρας
Η εμφάνιση ώρας περιστρέφεται με το ρολόι για 
διασκέδαση και εύκολη προβολή

Αφύπνιση με ραδιόφωνο ή βομβητή

Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου σας 
ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο βομβητή. 
Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο ρολόι-
ραδιόφωνο της Philips και ξυπνήστε με τις 
μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού που 
ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο βομβητή. 
Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το ρολόι-
ραδιόφωνο της Philips θα ενεργοποιήσει αυτόματα 
το ραδιοφωνικό σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.

Δέκτης AM/FM

Δέκτης AM/FM

Τροφοδοσία με μπαταρίες
Τροφοδοσία με μπαταρίες για ταξίδια

Ένδειξη αποφορτισμένης μπαταρίας
Για να ξέρετε έγκαιρα πότε οι μπαταρίες 
χρειάζονται επαναφόρτιση ή αντικατάσταση.
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Ήχος
• Ισχύς (RMS): 80 mW
• Σύστημα ήχου: Μονοφωνικό
• Διάμετρος ηχείου: 2"
• Έλεγχος έντασης: περιστροφικός

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Κεραία: Κεραία FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός: Όχι
• Ζώνες δέκτη: FM

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος DC: ναι

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών, 
Βομβητής, Ήπια αφύπνιση, Ξυπνητήρι 
ραδιόφωνο, Επανάληψη αφύπνισης (snooze), 
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας

• Οπίσθιος φωτισμός
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί

• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακό
• Ψηφία οθόνης: 4
• Τύπος οθόνης: LCD

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο 
χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

105 x 242 x 214 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

105 x 105 x 90 χιλ.
• Βάρος: 0,8 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 5,4 κ.

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: AA, LR6
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V
• Τροφοδοσία ρεύματος: όχι
• Αριθμός μπαταριών: 2
•

Προδιαγραφές
Ρολόϊ-ραδιόφωνο
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