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Kelloradiossa on CD-soitin ja digitaalinen viritin sekä kätevä näyttö ja kaksi herätyskelloa. 
Suuri helppolukuinen kosketusnäyttö sekä todelliselle ajalle että herätysajalle.

Oma herätystapasi
• CD-toisto ja herätyskappaletoiminto
• Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Helppokäyttöinen
• Selaaminen on helppoa kosketusnäytöllä
• Suuri nestekidenäyttö helpottaa lukemista
• Herätysajan näyttö näyttää herätysajan
• Kaksi herätysaikaa

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Hellävarainen herätys asteittain kovenevan äänenvoimakkuuden ansiosta
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
• Herätyksen toisto
 



 CD-toisto ja herätyskappaletoiminto

Herää lempi-CD-levyjesi musiikkiin. Laita 
haluamasi CD-levy Philips-
äänentoistolaitteeseen ja määritä CD-soitin 
herätysääneksi. Herätysaikana Philips-
äänentoistolaite aloittaa kyseisen CD-levyn 
toiston.

Digitaalinen viritin esiasetuksineen
Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Kosketusnäyttö
Kosketusnäyttö mahdollistaa laitteen 
ohjaamisen tavallisten painikkeiden sijasta 
näytössä olevilla kosketuspainikkeilla. 
Kosketusnäyttö, joka tulee nestekidenäyttöön 
kun käyttäjä käynnistää laitteen, sisältää kaikki 
laitteen ohjaamisessa tarvittavat toiminnot. 
Kosketusnäyttöohjauksessa käytetään 
nestekidetekniikan lisäksi kosketuksen 
tunnistimia ja tehokasta mikroprosessoria. Kun 
käyttäjä koskettaa jotakin näytön osaa, 
asianmukainen signaali lähetetään prosessoriin, 
joka toteuttaa siihen liittyvän komennon.

Suuri helppolukuinen näyttö
Suuren koon ansiosta näytön sisältö on 
helposti luettavissa. Näet ajan, päivämäärän ja 
hälytysajan vaivatta kauempaakin. Tämä 

ominaisuus sopii etenkin vanhemmille ja 
näkörajoitteisille henkilöille.

Herätysajan näyttö
Herätysajan näytössä näkyy aina sekä 
kellonaika että herätysaika. Näin käyttäjän ei 
tarvitse tarkistaa herätysaikaa erikseen 
painiketta painamalla. Herätysajan näytöstä 
käyttäjä näkee jatkuvasti, että herätys on päällä 
ja oikeaan aikaan asetettu.

Kaksi herätysaikaa

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi 
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja 
kumppanillesi eri herätysajat.

Hiljainen herätys

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain 
kovenevaan herätysääneen. Normaalit 
herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai 
epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi 

hereille. Valitse herätysääneksi 
suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. 
Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen 
miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta 
heräät rauhallisesti.

Uniajastin

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi 
määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. 
Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 
tunti) ja valita kuunneltava CD-levy tai 
radiokanava nukkumaan mennessäsi. Laite 
jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja 
siirtyy sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). 
Voit siirtyä unten maille suosikkikappaleen tai 
tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta 
jää turhaan päälle.

Herätyksen toisto
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Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 500 mW
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Kaiuttimen halkaisija: 3"
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenni: AM-antenni, FM-antenni
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 15
• Virittimen aaltoalueet: AM, FM

Käytön mukavuus
• Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys, 

Summeriherätys, CD-herätys, Hiljainen herätys, 

Radioherätys, Herätyksen toisto (torkkutoiminto), 
Uniajastin, Herätys suosikkikappaleella

• Taustavalo
• Taustaväri: Kellanruskea
• Kello/versio: Digitaalinen
• Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö, 

Kosketusnäyttöohjaus
• Näyttötyyppi: LCD

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 204 x 174 x 242 mm
• Paino: 2,5 kg

Virta
• Verkkovirta: KYLLÄ
•
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