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Magi i hverdagen

Klokkeradio med CD-spiller og digital tuner med praktisk display og dobbel alarm. Stor, 
lesevennlig berøringsskjerm viser både gjeldende klokkeslett og vekketid.

Personlig vekking
• CD-avspilling og vekkespor
• Forhåndsinnstilte digitale forvalg

Lett å bruke
• Berøringsskjerm for enkel navigering
• Større LCD-skjerm gjør det enklere å lese
• Vekketidsvisning viser deg vekketiden
• To vekketidinnstillinger

Start dagen på din måte
• Gradvis oppvåkning med økende alarmvolum
• Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken
• Gjentatt vekking
 



 CD-avspilling og vekkespor

Våkne til musikken fra favoritt-CDen. Legg en 
CD i CD-spilleren på Philips-lydsystemet, og 
still alarmen til å vekke deg med CD-musikk. 
Når alarmtidspunktet er nådd, begynner 
Philips-lydsystemet automatisk å spille CDen.

Forhåndsinnstilte digitale forvalg
Forhåndsinnstilte digitale forvalg

Berøringsskjerm
Med en berøringsskjerm kan du styre enheten 
ved ganske enkelt å peke på knappene på 
skjermen i stedet for å trykke på fysiske 
knapper på enheten. Bare slå på enheten, så 
vises grensesnittet med berøringsskjermen på 
LCD-skjermen med alle kontrollalternativene 
for enheten. Berøringsskjermen kombinerer 
LCD-skjermteknologien med trykksensorer 
og en kraftig digital mikroprosessor. Når du 
trykker på et bestemt punkt på skjermen med 
fingeren, sendes det aktuelle signalet til 
prosessoren, og kommandoen utføres 
umiddelbart.

Stor skjerm for lettere lesing
Med den store skjermen kan du enkelt se 
innhold på skjermen. Nå kan du enkelt se 
klokkeslettet, datoen og alarmen, selv på 
avstand. Den er ideell for eldre eller svaksynte.

Vekketidsvisning
Vekketidsvisning viser alltid både gjeldende 
klokkeslett og hvilket klokkeslett du har stilt 
for vekking. Med den kontinuerlige visningen 
trenger du ikke trykke på en knapp for å se om 
vekkefunksjonen er slått på og når den 
kommer til å sette i gang. Med vekketidsvisning 
kan du føle deg trygg på at vekkefunksjonen er 
på, og at du blir vekt på riktig tidspunkt.

To vekketidinnstillinger

Philips-lydsystemet leveres med to 
alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som 
vekker deg, og det andre for å vekke partneren 
din.

Myk oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig 
til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige 
alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er 
enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig 

høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil 
våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller 
summealarmen. Alarmvolumet for Myk 
oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til 
passende høyt, slik at du blir vekket på en myk 
måte.

Sleep Timer

Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge 
du vil høre på musikk eller radio før du sovner. 
Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), 
og velg en CD eller en radiostasjon du vil høre 
på mens du venter på Jon Blund. Anlegget 
spiller i det angitte tidsrommet, og deretter 
slår det seg automatisk av til strømsparende, 
stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du 
sovne til en favoritt-CD eller et 
favorittprogram uten å telle sauer eller 
bekymre deg over strømregningen.

Gjentatt vekking
Gjentatt vekking
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Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 500 mW
• Lydsystem: Stereo
• Høyttalerdiameter: 3"
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Tuner/mottak/overføring
• Antenne: AM-antenne, FM-antenne
• Automatisk digital tuning
• Forhåndsinnstillinger: 15
• Tunerbånd: AM, FM

Anvendelighet
• Alarmer: 24-timers tilbakestilling av alarm, 

Summealarm, CD-alarm, Myk oppvåkning, 

Radioalarm, Gjentatt alarm (snooze), Sleep timer, 
Våkn opp til favorittlåten din

• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Gul
• Klokke/versjon: Digital
• Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll, 

Berøringsskjermkontroll
• Skjermtype: LCD

Mål
• Produktmål (B x H x D): 204 x 174 x 242 mm
• Vekt: 2,5 kg

Strøm
• Lysnett
•
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