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Започнете деня, както вие си знаете!

Събудете се с радио или зумер
С елегантен огледален дисплей и режим на деликатно замъглено осветление, този часовник е 

идеален компаньон на нощното шкафче. За пълна наслада от музиката той предлага FM/MW 

радио за събуждане и удобен кабел за включване на вашата портативна музикална система.

Започнете деня по ваш начин
• Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.
• Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време
• Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко

Всичко, което ви трябва
• FM/MW тунер за слушане на радио
• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Лесна употреба
• Регулируема яркост на дисплея за удобство при гледане
• Резервната батерия гарантира запазване на настройките при спиране на тока



 Събудете се с радио или зумер

Събуждайте се с любимата си музика, 
радиостанция или със звънец. Просто 
настройте алармата на вашето радио с 
часовник Philips да ви събужда със 
станцията, която сте слушали последна, или 
изберете събуждане със звук на звънец. 
Когато стане време за събуждане, вашето 
радио с часовник Philips автоматично ще 
включи тази станция или ще прозвучи 
звънецът.

Двоен будилник

Аудио системата Philips позволява задаване 
на две аларми. Задайте един час за вашето 
събуждане и друг - за събуждане на човека 
до вас.

Повторение на сигнала за събуждане

За да се пребори с успиването, 
радиочасовникът Philips има функция за 
подремване. Ако алармата се включи, но 
искате да поспите още малко, натиснете 
веднъж бутона за повторение на алармата и 
продължете да спите. След девет минути 
алармата ще се включи отново. Можете да 
продължите да натискате бутона за 
повторение на алармата на всеки девет 
минути, докато я изключите окончателно.

FM/MW тунер

FM/MW (AM) стерео тунер

Таймер за заспиване

Таймерът за заспиване ви дава възможност 
да решите колко дълго искате да слушате 

музика или радиостанция, избрана от вас, 
преди да заспите. Просто задайте 
ограничение на времето (до 2 часа) и 
изберете CD или радиостанция за слушане, 
докато се унесете в сън. Устройството ще 
продължи да свири до зададеното време и 
след това автоматично ще се изключи в 
икономичен тих режим на готовност. 
Таймерът за заспиване ви позволява да 
заспите с любимия си CD или радио 
диджей, без да броите овце или да се 
тревожите, че хабите енергия.

Регулируема яркост на дисплея
Регулируемата яркост на дисплея ви 
позволява да персонализирате дисплея за 
своите нужди.

Резервна батерия
Резервната батерия гарантира запазване на 
настройките при спиране на тока

MP3 Link

MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата 
ви музика с превъзходно качество на звука, 
излизащ от аудио системата, MP3 връзката е 
и изключително удобна, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
своя MP3 плейър в аудио системата.
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Звук
• Звукова система: моно
• Регулиране на силата на звука: въртящ се 
регулатор (аналогов)

• Изходна мощност: 100 mW RMS

Тунер/приемане/предаване
• Антена: MW антена, FM антена
• Обхвати на тунера: MW, FM

Удобство
• Аларми: радиобудилник, аларма със зумер, 24-
часово нулиране на будилника, повторение на 
алармата (дрямка)

• Цифри на дисплея: 4
• Часовник: Цифров, таймер за заспиване

Аксесоари
• Други: Ръководство за потребителя
• Гаранция: Гаранционна карта

Размери
• Дълбочина на опаковката: 73 мм
• Височина на опаковката: 170 мм
• Тип опаковка: D-box
• Ширина на опаковката: 148 мм
• Тегло на изделието: 0,9 кг
• Дълбочина на главния блок: 61 мм
• Височина на главния блок: 140 мм
• Ширина на главния блок: 140 мм

Power
• Тип батерия: 6F22, 9 V
• Напрежение на батерията: 9 V
• Брой батерии: 1
• Тип захранване: Вход за променлив ток
•
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