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Kuuntele suosikkiasemaasi

DAB+- ja FM-radiolla
Anna Philipsin kelloradion herättää sinut suosikkiradiokanavasi ääniin tai perinteiseen 
herätyskellon soittoon. Voit valita kaksi herätysaikaa ja kuunnella kristallinkirkasta 
DAB+radioääntä.

Nauti digitaalilaatuisesta DAB-radiosta
• DAB- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
• Häiriötön DAB-radio
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Helppokäyttöinen
• Herää suosikkikanavaasi tai summeriin
• Automaattinen ajan synkronointi varmistaa ajan tarkkuuden vaivattomasti
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
• Herää aamuun miellyttävästi
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen



 DAB- ja FM-yhteensopiva

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva 
DAB-digitaaliradio (Digital Audio 
Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-
ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. 
Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja 
ja tietoa, ja sen lähetysääni on kirkas ja 
häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin voi 
lukkiutua voimakkaampaan tarjolla olevaan 
signaaliin. DAB-digitaaliasemien 
lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan 
ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

Häiriötön DAB-radio

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva 
DAB-digitaaliradio (Digital Audio 
Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-
ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. 
Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja 
ja tietoa, ja sen lähetysääni on kristallinkirkas ja 
häiriötön. Teknologian ansiosta vastaanotin voi 
lukittua voimakkaampaan tarjolla olevaan 
signaaliin. DAB-digitaaliasemien 
lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan 
ohjelma haetaan aseman nimen perusteella, 
joten asemien käsin selaaminen loppuu tähän.

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Viritä asema, jonka haluat tallentaa 
pikavalintaan ja tallenna se pitämällä 
pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen 
pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta 
joka kerta.

Herää radioon tai summeriin

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin 
ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään 
käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi 
radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana 
Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen 
radiokanavan tai käynnistää 
summeriherätyksen.

Kaksi herätysaikaa

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi 
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja 
kumppanillesi eri herätysajat.

Hilj. herätys

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain 
kovenevaan herätysääneen. Normaalit 
herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai 
epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi 
hereille. Valitse herätysääneksi 
suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. 
Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen 
miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta 
heräät rauhallisesti.

Uniajastin

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi 
määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. 
Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 
tunti) ja valita kuunneltava radiokanava 
nukkumaan mennessäsi. Philips-radio jatkaa 
toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy 
sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit 
siirtyä unten maille tutun radioäänen 
säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.
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Kello
• Tyyppi: Digitaalinen
• Näyttö: LCD
• Kellonajan muoto: 12 h, 24 h

Herätys
• Herätyksiä: 2
• Herätysääni: Summeri, FM-radio
• Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä; 9 

minuuttia
• 24 tunnin välein toistuva herätys
• Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Automaattinen digitaaliviritys
• Virittimen aaltoalueet: FM, DAB (Band III)
• FM-taajuusalue: 87,5–108 MHz
• DAB-taajuusalue: 174,9—239,2 MHz
• DAB: Band III, Infonäyttö, Smart Scan -toiminto, 

Valikko
• Pikavalintakanavien lukumäärä: 10 DAB, 10 FM
• Antenni: FM-antenni

Helppokäyttöisyys
• Taustaväri: valkoinen

• Näytön kirkkaus: Suuri/keskitaso/alhainen
• Äänenvoimakkuuden säätö

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 1

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: mono
• Lähtöteho (RMS): 0,5 W

Virta
• Virtatyyppi: Virta
• Verkkovirran tulo: 100-240V, 50/60 Hz
• Virrankulutus käytössä: < 3 W
• Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

Mitat
• Pakkaustyyppi: D-box
• Tuotteen mitat (LxSxK): 152 x 109 x 62 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 117 x 67 x 209 mm
• Tuotteen paino: 0,4 kg

Lisätarvikkeet
• Pikaopas
• Takuu: Takuutodistus
•
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