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Ραδιορολόι μεγάλης οθόνης

Χάρη στη μεγάλη οθόνη LED όπου προβάλλεται η ώρα, τα πρωινά σας γίνονται πιο φωτεινά. 

Αυτό το ρολόι ρυθμίζει την ώρα αυτόματα όταν συνδέεται στο ρεύμα και διαθέτει εφεδρική 

μπαταρία που εξασφαλίζει ότι η αφύπνιση θα ενεργοποιηθεί ακόμα και όταν δεν υπάρχει ρεύμα. 

Επιλέξτε αφύπνιση με βομβητή ή ραδιοφωνικό σταθμό.

Όλα όσα χρειάζεστε
• Μεγάλη οθόνη για εύκολη προβολή
• Δέκτης MW / FM
• Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες
• Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα
• Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή

Εύκολη χρήση
• Σύνδεση και αυτόματη ρύθμιση ώρας
• Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης για να ξυπνάτε στην ώρα σας, ακόμα και αν έχει γίνει 
διακοπή ρεύματος

• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη 
σας μουσική

• Επανάληψη αφύπνισης για μην σας παίρνει ο ύπνος
• Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα οθόνης για μεγαλύτερη άνεση



 Μεγάλη οθόνη
Μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση του 
περιεχομένου. Τώρα μπορείτε να διακρίνετε 
την ώρα και την αφύπνιση εύκολα, ακόμη και 
από απόσταση. Ιδανικό για ηλικιωμένους ή 
για άτομα με περιορισμένη όραση.

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 MW / FM
Δέκτης MW / FM

Διπλό ξυπνητήρι

Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο 
ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα 
αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την 
άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.

Ήπια αφύπνιση

Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας 
ήπια χάρη στην ένταση ξυπνητηριού που 
κλιμακώνεται σταδιακά. Επιλέξτε να ξυπνάτε 
με την αγαπημένη σας μουσική, 
ραδιοφωνικό σταθμό ή κουδούνισμα. Η 
ένταση ξυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης 
αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή 
μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να 
ξυπνάτε ήρεμα.

Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας

Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας σάς δίνει τη δυνατότητα να 
αποφασίσετε πόση ώρα θέλετε να ακούσετε 
μουσική ή ραδιόφωνο προτού κοιμηθείτε. 
Απλώς ορίστε ένα χρονικό όριο (έως 1 ώρα) 
και επιλέξτε το CD ή το ραδιοφωνικό 
σταθμό που θέλετε να ακούσετε μέχρι να 
αποκοιμηθείτε. Το ραδιόφωνο Philips θα 
συνεχίσει την αναπαραγωγή μέχρι το τέλος 
της επιλεγμένης διάρκειας και κατόπιν θα 
μεταβεί αυτόματα στην ενεργειακά 
αποδοτική και αθόρυβη λειτουργία 
αναμονής. Με το χρονοδιακόπτη αυτόματης 
διακοπής λειτουργίας, μπορείτε να 
αποκοιμηθείτε ακούγοντας το CD ή το 
ραδιοφωνικό παραγωγό της προτίμησής 
σας, χωρίς να ξαγρυπνάτε ή να σας 
απασχολεί η σπατάλη ενέργειας.

Επανάληψη αφύπνισης

Για να μην σας παίρνει ο ύπνος, το ρολόι 
ραδιόφωνο της Philips διαθέτει λειτουργία 
αναβολής αφύπνισης. Εάν η αφύπνιση ηχήσει 
και θέλετε να συνεχίσετε να κοιμάστε για 
λίγο χρόνο ακόμα, απλά πατήστε το κουμπί 
Repeat Alarm (Επανάληψη αφύπνισης) μία 
φορά και ξανακοιμηθείτε. Εννέα λεπτά 
αργότερα το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά. 
Μπορείτε να συνεχίσετε να πατάτε το 
κουμπί Repeat Alarm (Επανάληψη 
αφύπνισης) κάθε εννέα λεπτά μέχρι να 
απενεργοποιήσετε πλήρως το ξυπνητήρι.

Σύνδεση και ρύθμιση
Βγάλτε το ρολόι από τη συσκευασία, 
συνδέστε το και η ώρα θα ρυθμιστεί αμέσως 
αυτόματα. Το έξυπνο ρολόι διαβάζει τα 
προγραμματισμένα δεδομένα και ρυθμίζει τη 
σωστή ώρα σύμφωνα με την προεπιλεγμένη 
ζώνη ώρας. Αν ζείτε εκτός της 
προεπιλεγμένης ζώνης ώρας, απλώς 
πατήστε το κουμπί ζώνης ώρας και το ρολόι 
θα ρυθμίσει την ώρα. Δεν χρειάζεται πλέον 
να διαβάζετε εγχειρίδια, ούτε να παιδεύεστε 
με κουμπιά.

Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης
Όταν γίνεται διακοπή ρεύματος, αυτό το 
έξυπνο ρολόι συνεχίζει να λειτουργεί και να 
διατηρεί την ακριβή ώρα και τις ρυθμίσεις 
σας. Η προγραμματισμένη αφύπνιση 
παραμένει ενεργή ακόμα και αν η οθόνη 
σβήσει, χάρη στην προεγκατεστημένη 
μπαταρία. Όταν το ρεύμα επανέλθει, δεν 
χρειάζεται να ρυθμίσετε το ρολόι ή να 
αποκαταστήσετε τις ρυθμίσεις. Επιπλέον, 
είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και αν το ρεύμα 
δεν επανέλθει, η μπαταρία παρέχει επαρκή 
ενέργεια για την ενεργοποίηση του ηχητικού 
σήματος την ώρα αφύπνισης που έχετε 
ορίσει, προκειμένου να ξυπνάτε στην ώρα 
σας.
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Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ώρα διπλής αφύπνισης, Ήπια 
αφύπνιση, Χρονοδιακόπτης αυτόματης 
διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, 
Βομβητής, Επανάληψη αφύπνισης (snooze), 
Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών

• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακό
• Τύπος οθόνης: Οθόνη 5 ψηφίων
• Βελτιώσεις ρολογιού: Εφεδρικό ρολόι
• Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM, MW

Ήχος
• Σύστημα ήχου: Μονοφωνικό
• Έλεγχος έντασης: περιστροφικός

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος AC, Εγχειρίδιο χρήσεως, 
Πιστοποιητικό εγγύησης

Ρεύμα
• Αριθμός μπαταριών: 1
• Εφεδρική μπαταρία: CR2032 (περιλαμβάνεται)
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-230V

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

180 x 87 x 76 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

245 x 104 x 84 χιλ.
• Μεικτό βάρος: 0,68 κ.
•
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