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Durma com ele!

Rádio Relógio com sintonizador FM incorporado, com um design divertido e moderno. Possui um visor 

rotativo de duas cores que apresenta a hora e permite acordar com o sonar, a campainha, o rádio ou 

alarme com aviso sonoro contínuo. Adequado para colocar em qualquer lugar junto à cama.

Lado direito para cima
• Rode o relógio para acordar com o divertido som de um sapo ou um sonar
• O visor da hora roda com o relógio - divertido, fácil de ver

O seu serviço de despertar pessoal
• Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
• Sintonizador AM/FM

Sempre a horas
• Alimentação a pilhas, para utilização em viagem
• O indicador de pilha fraca mostra quando se devem mudar as pilhas
 



 Rode e altere o som do alarme
Rode o relógio para acordar com o divertido som de 
um sapo ou um sonar

Visor da hora rotativo
O visor da hora roda com o relógio - divertido, fácil 
de ver

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou 
de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio 
relógio Philips para acordar com a estação de rádio 
que ouviu por último ou escolha acordar com um 
sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o 
rádio relógio Philips liga automaticamente a estação 
de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Sintonizador AM/FM

Sintonizador AM/FM

Alimentação a pilhas
Alimentação a pilhas, para utilização em viagem

Indicador de pilha fraca
Para saber atempadamente que está a chegar o 
momento de recarregar ou substituir as pilhas.
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Som
• Potência de saída (RMS): 80 mW
• Sistema de som: Mono
• Diâmetro do altifalante: 2"
• Controlo do volume: rotativo

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Antena: Antena FM
• Sintonização digital automática: Não
• Bandas do Rádio: FM

Conectividade
• Entrada CC

Comodidade
• Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, 

Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertar 
suave, Despertador com Rádio, Repetir alarme 
(snooze), Temporizador

• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Âmbar

• Relógio/Versão: Digital
• Dígitos do Ecrã: 4
• Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador, 

Certificado de garantia

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

105 x 242 x 214 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

105 x 105 x 90 mm
• Peso: 0,8 kg
• Peso incl. Embalagem: 5,4 kg

Potência
• Tipo de bateria: AA, LR6
• Voltagem da bateria: 1,5 V
• Alimentação eléctrica: não
• Número de pilhas: 2
•

Especificações
Rádio Relógio
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