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Snurra en gång till!

Klockradio med inbyggd FM-mottagare med kul och cool design. Har roterande skärm i 
två färger som visar tiden och låter dig vakna till olika ljudsignaler eller radio. Perfekt vid 
sidan av sängen.

Rätt sida upp
• Välj kul grod- eller ekolodssignal genom att vrida på klockan
• Tidsvisningen vrids med klockan för rolig och enkel visning

Personlig väckning
• Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal
• AM/FM-mottagare

Alltid i tid
• Batteridriven för resor
• Indikationen för låg batterinivå visar att batterierna behöver laddas
 



 Vrid för att byta larmsignal
Välj kul grod- eller ekolodssignal genom att vrida på 
klockan

Vridbar tidsvisning
Tidsvisningen vrids med klockan för rolig och enkel 
visning

Vakna till radio eller ljudsignal

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en 
larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att 
väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på 
eller välj att bli väckt med en larmsignal. När 
väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller 
larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

AM/FM-mottagare

AM/FM-mottagare

Batteridriven
Batteridriven för resor

Indikator för låg batterinivå
Att veta när det är hög tid att ladda eller byta ut 
batterierna.
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Ljud
• Uteffekt (RMS): 80 mW
• Ljudsystem: Mono
• Högtalardiameter: 2 tum
• Volymkontroll: ratt

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: FM-antenn
• Automatisk digital kanalsökning: Nej
• Radioband: FM

Anslutningar
• DC-in

Bekvämlighet
• Larm: 24-timmars larmåterställning, Larmsignal, 

Behaglig uppvakningsfunktion, Radiolarm/
radioväckning, Repeterande larm 
(insomningsfunktion), Insomningsfunktion

• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Gul

• Klocka/version: Digital
• Visa siffror: 4
• Skärmtyp: LCD

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, 

Garanticertifikat

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

105 x 242 x 214 mm
• Produktens mått (B x H x D): 105 x 105 x 90 mm
• Vikt: 0,8 kg
• Vikt inkl. förpackning: 5,4 kg

Effekt
• Batterityp: AA, LR6
• Batterispänning: 1,5 V
• Nätström: nej
• Antal batterier: 2
•
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