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Ξυπνήστε με τις αγαπημένες σας εκπομπές
με ραδιόφωνο DAB+ και FM
Αφήστε το ραδιορολόι της Philips να φωτίσει τα πρωινά σας. Ξυπνήστε είτε με τον αγαπημένο σας 

ραδιοφωνικό σταθμό, είτε με τον κλασικό ήχο του ξυπνητηριού. Το ραδιόφωνο διαθέτει επίσης 

λειτουργία διπλής αφύπνισης για να προγραμματίζετε διαφορετικές ώρες, ενώ μεταδίδει και 

ραδιόφωνο DAB+ με πεντακάθαρο ήχο.

Απολαύστε ραδιόφωνο DAB ψηφιακής ποιότητας
• Συμβατότητα με DAB και FM για ολοκληρωμένη ραδιοφωνική εμπειρία
• Ραδιόφωνο DAB χωρίς παρεμβολές
• Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Εύκολη χρήση
• Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή
• Ο αυτόματος συγχρονισμός ώρας εξασφαλίζει ακριβή ώρα χωρίς προβλήματα
• Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες
• Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα
• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη 
σας μουσική



 Συμβατότητα με DAB και FM

Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB (Digital Audio 
Broadcasting), εκτός από την αναλογική 
μετάδοση FM, είναι ένας νέος τρόπος 
ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω δικτύου 
επίγειων πομπών. Παρέχει περισσότερες 
επιλογές και καλύτερη μετάδοση 
πληροφοριών με πεντακάθαρη ποιότητα 
ήχου. Ο δέκτης κλειδώνει στο ισχυρότερο 
σήμα που εντοπίζει. Με τους ψηφιακούς 
σταθμούς DAB, οι συχνότητες δεν 
χρειάζεται να απομνημονεύονται, ενώ τα 
ηχοσυστήματα συντονίζονται βάσει του 
ονόματος του σταθμού, έτσι δεν υπάρχουν 
διπλές εγγραφές.

Ραδιόφωνο DAB χωρίς παρεμβολές

Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB (Digital Audio 
Broadcasting), εκτός από την αναλογική 
μετάδοση FM, προσφέρει κι ένα νέο τρόπο 
ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω ενός 
δικτύου επίγειων πομπών. Παρέχει 
περισσότερες επιλογές και καλύτερη 
μετάδοση πληροφοριών με πεντακάθαρη 

ποιότητα ήχου. Ο δέκτης κλειδώνει στο 
ισχυρότερο σήμα που εντοπίζει. Με τους 
ψηφιακούς σταθμούς DAB οι συχνότητες 
δεν χρειάζεται να απομνημονεύονται, ενώ τα 
ηχοσυστήματα συντονίζονται βάσει του 
ονόματος του σταθμού, κι έτσι δεν υπάρχουν 
διπλές εγγραφές.

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλογές

Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που 
επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, 
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη 
συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα 
αποθήκευσης προεπιλεγμένων 
ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα 
να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας 
ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να 
συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

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.

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: Ψηφιακά
• Οθόνη: LCD
• Μορφή ώρας: 12ωρη, 24ωρη

Ειδοποίηση
• Αριθμός αφυπνίσεων: 2
• Πηγή αφύπνισης: Βομβητής, Ραδιόφ. FM
• Επανάληψη αφύπνισης (snooze): Ναι, 9 λεπτά
• Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών: Και
• Χρονοδιακόπτης ύπνου: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 
λεπτά

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός: Και
• Ζώνες δέκτη: FM, DAB (Ζώνη III)
• Εύρος συχνοτήτων FM: 87,5 - 108 MHz
• Εύρος συχνοτήτων DAB: 174,9 - 239,2 MHz
• DAB: Ζώνη ΙΙΙ, Εμφάνιση πληροφοριών, Έξυπνη 
σάρωση, Μενού

• Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 10 DAB, 10 
FM

• LNA - κεραία: Κεραία FM

Άνεση
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό

• Φωτεινότητα οθόνης: Υψηλή/μεσαία/χαμηλή
• Έλεγχος έντασης ήχου: Και

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 1

Ήχος
• Σύστημα ήχου: μονοφωνικό
• Ισχύς (RMS): 0,5W

Ρεύμα
• Τύπος ισχύος: Ισχύς AC
• Είσοδος ισχύος AC: 100-240V 50/60Hz
• Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία: <3 W
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <1W

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 152 x 109 x 

62 μμ
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 117 x 67 x 

209 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,4 κ.

Αξεσουάρ
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Και
• Εγγύηση: Πιστοποιητικό εγγύησης
•
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