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Pradėkite dieną savaip!

Pabuskite naudodami jums ir jūsų partneriui skirtą dvigubą žadintuvo signalą. Galite naudoti iš anksto 

nustatytas FM radijo stotis, kad kiekvienas jūsų pabustų įsijungus mėgstamai radijo laidai, arba galite 

naudoti žadintuvo signalus. Pasinaudokite USB prievadu ir įkraukite bet kokį mobilųjį įrenginį.

Pradėkite dieną savaip
• Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais
• Kartoti signalą nusnūdimui
• Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
• Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
• FM išankstinis funkcijų nustatymas

Paprasta naudoti
• Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant energijos
• Nustatomas ekrano ryškumas patogiam žiūrėjimui
• Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
• USB prievadas tinka visiems mobiliesiems įrenginiams įkrauti



 Pabuskite su radiju arba signalu

Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar 
žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ 
laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus 
pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų 
klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo 
laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju 
automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo 
stotį arba signalą.

Kartoti signalą

Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ 
radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei 
suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, 
paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir 
miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl 
suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką 
kas 9 min., kol išjungsite žadintuvą visai.

Dvigubas signalas

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus 
žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo 
laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui 
pažadinti.

Švelnus žadinimas

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki 
palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti 
žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu 
arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba 
taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite 
pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo 
stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas 
palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki 
protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

FM išankstinis funkcijų nustatymas

Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų 
muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso 
sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą 
stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio 
nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. 
Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią 
galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo 
mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną 
kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Baterijos rezervas
Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant 
energijos

Išsijungimo laikmatis

Išjungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip 
ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos 
ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko 
limitą (iki 1 val.) ir pasirinkite radijo stotį, 
kurios norite klausytis prieš užmigdami. 
„Philips“ radijas gros pasirinktą laiko tarpą ir 
tada automatiškai persijungs į energiją taupantį 
ir tylųjį budėjimo režimą. Išjungimo laikmatis 
padės užmigti klausantis mėgstamiausio radijo 
laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar 
jaudinantis dėl švaistomos energijos
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Laikrodis
• Tipas: Skaitmeninis
• Ekranas: LED
• Laiko formatas: 12 val., 24 val.

Žadintuvas
• Žadintuvų skaičius: 2
• Žadintuvo šaltinis: Zirzeklis, FM radijas
• Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9 

min.
• 24 valandų žadintuvo nustatymas iš naujo
• Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• FM dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz
• Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 20 FM
• Antena: FM antena

Garsas
• Garso sistema: monofoninis garsas
• Išvesties galia (RMS): 500 mW

Maitinimas
• Maitinimo tipas: AC įvestis
• AC maitinimo įvestis: (100–240 V, 50 / 60 Hz)
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: <1 W
• Baterijos tipas: AA
• Maitinimo elementų skaičius: 2

Matmenys
• Pakuotės tipas: „D-box“
• Gaminio matmenys (P x A x G): 129 x 104 x 

105 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 131 x 112 x 136 

mm
• Gaminio svoris: 0,5 kg

Priedai
• Greitos pradžios vadovas
• Garantija: Garantijos lapelis

USB įkrovimas
• Taip
•
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