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Започнете деня, както 

вие си знаете!
Събудете се по правилния начин с двойни аларми за вас и половинката ви, с предварителни 

настройки за FM станции, за да можете и двамата да се събудите с любимите си радио 

предавания или дори звънец за събуждане. Използвайте наличния USB порт, за да зареждате 

мобилни устройства.

Започнете деня по ваш начин
• Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.
• Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко
• Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време
• Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
• Цифрова настройка с настроени станции

Лесна употреба
• Резервната батерия гарантира запазване на настройките при спиране на тока
• Регулируема яркост на дисплея за удобство при гледане
• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
• USB за зареждане на всяко мобилно устройство



 Събудете се с радио или зумер

Събуждайте се с любимата си музика, 
радиостанция или със звънец. Просто 
настройте алармата на вашето радио с 
часовник Philips да ви събужда със 
станцията, която сте слушали последна, или 
изберете събуждане със звук на звънец. 
Когато стане време за събуждане, вашето 
радио с часовник Philips автоматично ще 
включи тази станция или ще прозвучи 
звънецът.

Повторение на сигнала за събуждане

За да се пребори с успиването, 
радиочасовникът Philips има функция за 
подремване. Ако алармата се включи, но 
искате да поспите още малко, натиснете 
веднъж бутона за повторение на алармата и 
продължете да спите. След девет минути 
алармата ще се включи отново. Можете да 
продължите да натискате бутона за 
повторение на алармата на всеки девет 
минути, докато я изключите окончателно.

Двоен будилник

Аудио системата Philips позволява задаване 
на две аларми. Задайте един час за вашето 
събуждане и друг – за събуждане на човека 
до вас.

Нежно събуждане

Започнете деня добре със събуждане от 
постепенно увеличаваща се сила на 
будилника. Обикновеният звук от 
будилници с предварително настроена сила 
или е прекалено тих, за да ви изправи на 
крака, или е така крещящо силен, че грубо 
ви изхвърля от леглото. Събудете се с 
избрана от вас музика, радиостанция или 
предупредителен сигнал. Силата на нежния 
тон за събуждане постепенно се увеличава 
от фино тиха до разумно силна, за да може 
нежно да ви разбуди.

Цифрова настройка с настроени 
станции

Цифровото FM радио предлага 
допълнителни музикални възможности за 

музикалната колекция на вашата аудио 
система Philips. Просто настройте 
станцията, която искате да зададете, и 
задръжте бутона за настройка, за да 
запаметите честотата. С настройваните 
станции, които могат да бъдат съхранени, 
можете бързо да извиквате своята любима 
станция, без да е необходимо да 
настройвате ръчно честотите всеки път.

Резервна батерия
Резервната батерия гарантира запазване на 
настройките при спиране на тока

Таймер на заспиване

Таймерът за заспиване ви дава възможност 
да решите колко дълго да слушате музика 
или избрана радиостанция, преди да 
заспите. Просто задайте ограничение на 
времето (до 1 час) и изберете радиостанция 
за слушане, докато се унесете в сън. Този 
радиоапарат Philips ще продължи да свири 
до зададеното време и след това 
автоматично ще превключи в икономичен, 
тих режим на готовност. Таймерът за 
заспиване ви позволява да заспите с 
любимия си радио диджей, без да броите 
овце или да се тревожите, че хабите 
електричество
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Часовник
• Тип: Цифров
• Дисплей: LED
• Формат за часа: 12-часов, 24-часов

Предупредителен сигнал
• Брой аларми: 2
• Източника на алармата: Зумер, FM радио
• Повторение (повтаря алармата): Да, 9 мин
• 24-часово нулиране на алармата
• Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Честотен обхват - FM: 87,5 - 108 MHz
• Брой настроени станции: 20 FM
• LNA - антена: FM антена

Звук
• Звукова система: моно
• Изходна мощност (RMS): 500 mW

Захранване
• Тип захранване: Вход за променлив ток
• Вход: 100-240 V, 50/60 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 1 W

• Тип батерия: AA
• Брой батерии: 2

Размери
• Тип опаковка: D-box
• Размери на изделието (ШxДxВ): 129 x 104 x 

105 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 131 x 112 x 

136 мм
• Тегло на изделието: 0,5 кг

Аксесоари
• Ръководство за бърз старт
• Гаранция: Гаранционна карта

Зареждане от USB
• Да
•
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