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Vakna mjukt

Låt ditt barn vakna till hans eller hennes favoritljud eller -röst med Philips klockradio. 
Utbytbara ringar och knappar gör den extra personlig och med nedräkningstimern kan du 
programmera klockan utan att behöva ändra larminställningarna.

Starta dagen som du vill
• Bakgrundsbelysningsblinkning för väckning
• Utbytbara färgringar och knappar som passar din personlighet
• Vakna till ditt inspelade favoritljud eller -röst

Utformad för din bekvämlighet
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus
• Nät- eller batteridriven för flexibel placering
• Nedräkningstimer för en kort tupplur utan att larminställningarna behöver ändras

Allt du behöver
• Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
• Justerbart repeterande larm för flexibel extra snooze-tid
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik



 Bakgrundsbelysningsblinkning
När larmet låter blinkar bakgrundsbelysningen 
samtidigt. För små barn är det ett enkelt sätt 
att visa när de ska gå upp, även om de ännu inte 
har någon tidsuppfattning. Lampan blinkar i en 
minut och slocknar sedan tills larmet avger ljud 
igen.

Veckodags-/veckoslutsalarm

Den här klockradion har designats med dagens 
moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel 
larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika 
larmtider för veckodagar och helger eller ha 
olika larminställningar för olika personer. 
Larminställningarna kan skräddarsys och du 
kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du 
kan också ställa in larmet på tidig väckning 
måndag-fredag och på sovmorgon på lördag 
och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här 
funktionen att du slipper besväret att strula 
med olika larmtider varje natt.

Utbytbara färgringar
Utbytbara blå och rosa färgringar och knappar 
gör klockradion rolig och personlig. Skapa din 
egen identitet eller se till att den passar in i 
rummet. Alternativen gäller för de två 
knapparna på ovansidan och ringen på 
framsidan.

Digital mottagare med förinställningar

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in 
som snabbval och håll snabbvalsknappen 
intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda 
radiokanaler kan du snabbt komma åt din 
favoritradiokanal utan att manuellt behöva 
ställa in frekvensen varje gång.

Behaglig uppvakningsfunktion

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt 
till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga 
väckarklockor med inställd volym har antingen 
för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt 
högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att 
vakna till din favoritmusik, radiostation eller 
alarmsignal. Med den behagliga 
uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis 
från svag till någorlunda hög för att väcka dig 
försiktigt.

Stor bakgrundsbelyst LCD-display

Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig 
visning och enkel användning i förhållanden 
med svagt ljus. Du får klar information direkt.

Nät- eller batteridriven

Strömförsörj din radio med batterier eller med 
en direkt strömkälla och få bekvämlighet och 
flexibilitet. När det inte finns något tillgängligt 
uttag, eller när du inte vill ha några sladdar i 
vägen, driver du enheten med batterier. När 
du behöver en kontinuerlig och stabil 
strömförsörjning ansluter du enheten till ett 
vägguttag. Nu får du verkligen frihet att lyssna 
var du vill.

Nedräkningstimer
Många undersökningar har visat att det är 
hälsosamt att ta en tupplur under dagen. Med 
nedräkningstimern kan du få in en sådan 
hälsosam vana tack vare att den låter dig ta en 
kort tupplur utan att du behöver oroa dig för 
att försova dig eller återställa larmet varje gång. 
Med en enkel knapptryckning kan du njuta av 
en sund tupplur från 15 minuter till två timmar 
innan du återvänder till din aktiva dag. 
Nedräkningstimern räknar automatiskt ned till 
noll, och en signal ljuder på den inställda tiden 
när du ska vakna.

Justerbart repeterande larm
För att du inte ska försova dig har Philips-
klockradion en justerbar snooze-funktion. Om 
larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker 
du helt enkelt på knappen för repeterande larm 
och somnar om. Fem minuter senare ljuder 
larmet igen. Om du vill sova ännu längre 
trycker du på snooze-knappen två gånger för 
att ställa in 10 minuter eller tre gånger för att 
ange 15 minuter.
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Bekvämlighet
• Larm: 24-timmars larmåterställning, larmsignal, 

radiolarm/radioväckning, repeterande larm 
(insomningsfunktion), dubbelt larm

• Visa siffror: 5
• Skärmtyp: LCD-display
• Klocka: Digital, insomningsfunktion

Ljud
• Ljudsystem: mono
• Volymkontroll: ratt (digital)
• Uteffekt: 100 mW RMS

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning, automatisk avsökning

Ljudinspelning
• Röstinspelning

Effekt
• Antal batterier: 3
• Batterityp: AAA-storlek (LR3)
• Batterispänning: 1,5 V
• Strömförsörjning: 220-230 V
• Strömtyp: AC-ingång

Tillbehör
• Kablar/anslutning: Nätadapter
• Övrigt: Snabbstartguide, Bruksanvisning
• Garanti: Garanticertifikat

Mått
• Bruttovikt: 0,55 kg
• Produktvikt: 0,48 kg
• Förpackningstyp: D-box
• Huvudenhet, djup: 102 mm
• Paketbredd: 188 mm
• Huvudenhet, höjd: 99 mm
• Paketbredd: 95 mm
• Huvudenhet, bredd: 99 mm
• Pakethöjd: 110 mm
• Antal i förpackning: 4
•
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