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Begin de dag met uw favoriete nummer

of natuurgeluiden
Geef uw dagelijkse routine meer betekenis met inspirerende geluiden! Dankzij deze Philips-
klokradio valt u in slaap met vooraf ingestelde, ontspannende muziek en wordt u wakker met uw 
favoriete CD of natuurgeluiden. De stereoluidsprekers garanderen dat u ontspannen opstaat!

Alles wat u nodig hebt
• CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen
• Digitale FM/MW-tuner voor voorkeurzenders

Begin de dag op uw manier
• Word wakker met geluiden uit de natuur, CD, radio of een zoemer
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Dubbele alarmtijd

Eenvoudig te gebruiken
• Alarmherhaling met snoozetijd
• Verlicht LCD-scherm
• Dankzij de vooraf geïnstalleerde ontspannende muziek valt u rustig in slaap
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek



 Word wakker met geluiden uit de 
natuur
Word wakker met geluiden uit de natuur, CD, radio 
of een zoemer

Gentle Wake
Begin de dag goed door voorzichtig wakker te 
worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. 
De normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld 
volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo 
onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor 
om te worden gewekt door uw favoriete muziek of 
radiozender of door het zoemeralarm. Het 
alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe 
van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam 
wakker wordt.

Alarm herhalen
Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van 
de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn 
dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen 
wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer 
op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens 
om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U 
kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als 
u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten 
gaan tot u deze echt uitschakelt.

verlicht LCD-scherm
Verlicht LCD-scherm

Sleeptimer
Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te 
bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of 
radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U 
kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een CD of 
radiozender waar u naar wilt luisteren voordat u in 
slaap valt. Deze muziek wordt gedurende de 
ingestelde tijd afgespeeld. Vervolgens gaat het 
apparaat over op een stroombesparende, stille 
stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met 
uw favoriete CD of radio-DJ op de achtergrond, 
zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen 
hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

Dubbele alarmtijd
Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee 
alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de 
andere voor uw partner.
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Kenmerken
• Breedte van de verpakking: 254 mm
•

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM, MW
• Antenne: FM-antenne, MW-antenne

Gemak
• Alarmfuncties: Alarm herhalen (snooze), 24-uur 

reset van alarmfunctie, CD-alarm, Radio-alarm, 
Zoemeralarm, Tweevoudig alarm

• Schermtype: LCD-scherm
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
• Kleur van achtergrondverlichting: wit
• Klok: Digitaal
• Klokverbeteringen: Natuurgeluiden, 

Ontspannende muziek, Word wakker met uw 
favoriete nummer, Word wakker met 
natuurgeluiden

Geluid
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Uitgangsvermogen: 2 x 1 W RMS

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Vermogen
• Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen
• Brutogewicht: 2,68 kg
• Gewicht: 2,4 kg
• Diepte hoofdunit: 208 mm
• Diepte van de verpakking: 199 mm
• Hoogte hoofdunit: 92 mm
• Hoogte van de verpakking: 125 mm
• Breedte hoofdunit: 168 mm
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