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Φορτίστε το κινητό σας ενώ κοιμάστε

με το ενσωματωμένο καλώδιο micro USB
Ξεκινήστε τη μέρα σας ανανεωμένοι με αυτό το ραδιορολόι. Φορτίζει το κινητό σας τηλέφωνο και 

μια συσκευή USB ταυτόχρονα, ώστε να μην ξεμένετε ποτέ από μπαταρία. Μπορείτε να ρυθμίσετε 

το ξυπνητήρι ώστε να ξυπνάτε με το ραδιόφωνο ή με το βομβητή, ενώ η διπλή αφύπνιση 

προσφέρει δύο διαφορετικές ώρες.

Πρακτικός φορτιστής μπαταρίας στο κομοδίνο σας
• Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο μέσω του ενσωματωμένου καλωδίου micro USB
• Φορτίστε μια δεύτερη συσκευή USB μέσω του ενσωματωμένου διανομέα USB

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο
• Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή
• Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα
• Επανάληψη αφύπνισης για μην σας παίρνει ο ύπνος
• Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο

Εύκολη χρήση
• Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες
• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη 
σας μουσική

• Οι εφεδρικές μπαταρίες διατηρούν την ώρα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος



 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.

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.

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.

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.

Εφεδρικές μπαταρίες
Οι εφεδρικές μπαταρίες διατηρούν την ώρα 
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Δέκτης FM
Ο ενσωματωμένος δέκτης FM σάς επιτρέπει 
να απολαμβάνετε καθημερινά τα αγαπημένα 
σας τραγούδια αλλά και τις ειδήσεις από τον 
αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. 
Απλώς συντονιστείτε στο σταθμό που 
θέλετε.

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.
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Ρολόι
• Τύπος: Ψηφιακό
• Οθόνη: LED
• Ψηφία οθόνης: 4
• Μορφή ώρας: 24ωρη

Αφύπνιση
• Αριθμός αφυπνίσεων: 2
• Πηγή αφύπνισης: Βομβητής, Ραδιόφωνο FM
• Επανάληψη αφύπνισης (snooze): Ναι, 9 λεπτά
• Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών
• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 λεπτά

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αναλογικός συντονισμός
• Ζώνες δέκτη: FM
• Εύρος συχνοτήτων: 87,5 - 108 MHz
• Κεραία: Κεραία FM

Ευκολία
• Φωτεινότητα οθόνης: Υψηλή/μεσαία/χαμηλή
• Έλεγχος έντασης ήχου: Ναι, Περιστροφικός
• Αποθήκευση ώρας/αφύπνισης: Ναι, με μπαταρία 

9V 6F22

Ήχος
• Σύστημα ήχου: μονοφωνικό
• Ισχύς εξόδου (RMS): 300 mW

Ρεύμα
• Τύπος ισχύος: Ισχύς AC
• Είσοδος ισχύος AC: 100-240 V, 50/60 Hz
• Έξοδος ισχύος AC: 6,5 V, 1,3 A
• Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία: 11 W
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <1W
• Τάση φόρτισης μέσω micro USB: 5V
• Τάση φόρτισης μέσω USB: 5V
• Αριθμός μπαταριών: 1
• Τύπος μπαταριών: 6F22 9V
• Tάση μπαταρίας: 9 V

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 182 x 69 x 

207 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 173 x 159 x 

64 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 0,64 κ.
• Βάρος: 0,49 κ.

Αξεσουάρ
• Εγγύηση: Πιστοποιητικό εγγύησης
• Εγχειρίδιο χρήσεως
•
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