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Nabíjejte svá mobilní zařízení
během spánku
Díky dvěma konektorům USB nabízí tento radiobudík Philips pohodlný způsob, jak mít
zařízení vždy připravena. Probuďte se zvukem rádia FM, tradičním bzučákem nebo
poklidnými zvuky přírody; s velkými předními ovladači je nastavení budíku i času hračka.
Praktická nabíječka baterií k posteli
• Konektor USB pro nabíjení dalšího chytrého telefonu nebo tabletu
• Podpora nejoblíbenějších chytrých telefonů a ostatních zařízení nabíjených přes USB
Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Digitální tuner FM s předvolbami
Snadné použití
• Velké knoflíky pro intuitivní nastavení času a budíku
• Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby
• Záložní napájení pro hodiny a budík zajišťuje včasné probuzení i při přerušení dodávky proudu
• Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
Začněte den podle sebe
• Probuďte se zvukem rádia, tradičním bzučákem nebo zvuky přírody
• Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání
• Opakovat buzení pro další odložené buzení
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Přednosti
Konektor USB navíc
Konektor USB pro nabíjení dalšího chytrého
telefonu nebo tabletu

Duální budík

Podpora nejrůznějších zařízení
Podpora nejoblíbenějších chytrých telefonů
a ostatních zařízení nabíjených přes USB
Velké knoflíky na přední části
Velké knoflíky pro intuitivní nastavení času a
budíku
Probouzejte se zvuky přírody
Probuďte se zvukem rádia, tradičním
bzučákem nebo zvuky přírody

zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku
spánku, jednoduše jednou stiskněte tlačítko
opakovaného buzení a pokračujte ve spánku.
Po devíti minutách budík zazvoní znovu.
Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat
každých devět minut až do naprostého vypnutí
budíku.
Časovač

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy
buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro
vašeho partnera.
Jemné buzení

Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší
hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí
jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit
předvolbu, stisknout a podržet tlačítko
předvolby, aby si přístroj zapamatoval
naladěnou frekvenci. S předvolenými
rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy,
můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici,
aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

Začněte den správně jemným probuzením
pomocí postupně sílícího signálu buzení.
Normální zvuk signálu buzení s nastavenou
hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás
probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste
nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku.
Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou
stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení
s postupně sílící hlasitostí, která přechází
z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý
zvuk, pro příjemné probuzení.
Opakovat buzení

Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík
Philips funkcí odloženého buzení. Když budík

Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho
chcete poslouchat vybranou hudbu nebo
zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí
zadat časový interval (až 1 hodinu) a vybrat
stanici, kterou chcete při usínání poslouchat.
Rádio Philips bude pokračovat v reprodukci po
zvolenou dobu a poté se automaticky přepne
do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou
energie a tichým provozem. Časovač umožňuje
usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové
stanice bez počítání oveček nebo
nadbytečného plýtvání energií.
Záložní napájení pro hodiny a budík
Dojde-li k výpadku dodávky proudu, tyto
inteligentní hodiny nadále spolehlivě udrží a
zachovají čas a vaše nastavení. Naplánované
buzení zůstane aktivní, i když je displej vypnutý
– to vše zásluhou předinstalované baterie. Po
obnovení dodávky proudu není třeba seřizovat
hodiny ani obnovovat nastavení. Ještě úžasnější
je, že pokud nedojde k obnovení dodávky
elektrického proudu, poskytne baterie
dostatek energie pro spuštění signálu budíku
v čase buzení, který jste nastavili – tím zajistí,
že se nikdy neprobudíte pozdě.
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Specifikace
Hodiny

Zvuk

Budík

Možnosti připojení

• Typ: Digitální
• Formát času: 24hodinový
•
•
•
•
•

• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Počet buzení: 2
Zdroj budíku: Rádio FM, Zvuky přírody, Bzučák
Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
24hodinové nastavení budíků: Ano
Časovač: 15/30/60/90/120 min

Tuner/příjem/vysílání
•
•
•
•
•

Pásma tuneru: FM
Frekvenční rozsah: 87,5–108 MHz
Automatické digitální ladění: Ano
Předvolby stanic: 20 FM
Anténa: Anténa FM

Pohodlí
•
•
•
•

Typ obrazovky: Displej LED
Barva podsvětlení: Oranžová
Vylepšení displeje: Řízení jasu
Jas displeje: Vysoký/Střední/Nízký

• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Spotřeba

•
•
•
•

Napájení ze sítě: 100–240 V, 50/60 Hz
Typ zdroje: Vstup AC, 5 V, 2,8 A
Typ baterie: AA
Počet baterií: 2

Rozměry
•
•
•
•
•

Typ balení: D-box
Rozměry výrobku (Š x H x V): 195 x 99,3 x 97 mm
Rozměry balení (Š x H x V): 273 x 124 x 126 mm
Hmotnost výrobku: 0,78 kg
Hmotnost včetně balení: 1,05 kg

Příslušenství

• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Mezinárodní záruční list: Ano
•

Reproduktory

• Vestavěné reproduktory: 1
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