
 

 

Philips
Radio pulkstenis

TADR402
Palīdz pamosties. Palīdz iemigt.

Pamostieties mundrs. Šis radio pulkstenis uzlādēs tālruni un modinās jūs ar maigi 
pieaugošu modinātāja signālu vai radio, kura skaļums palēnām pastiprinās. Tam ir miega 
taimeris, lai jūs varētu aizmigt pie ieslēgta radio, kā arī nakts gaismiņa.

Vienkārši brīnišķīgs
• Pakāpeniska modināšana. Modinātāja signāla vai radio skaļums lēnām palielinās
• FM digitāls audio
• Displejs ar spoguļa pārklājumu. Elegants un skaidrs
• USB pieslēgvieta. Uzlādējiet tālruni
• Izslēgšanās taimeris. Iegrimstiet miegā, klausoties savas iecienītākas radiostacijas

Guliet labi. Mostieties patīkami
• Dubultā modinātāja funkcija. Iestatiet divus modinātājus
• Atkārtojiet modinātāja signālu, lai iegūtu papildu snaudu
• Nakts lampiņa. Pieskarieties pulksteņa augšdaļai
• Akumulatora rezerve strāvas padeves pārtraukuma gadījumā

Brīnišķīgi vienkāršs
• Pieskāriena vadība. Pieskarieties displejam, lai iestatītu laiku un modinātāju
• Viegli nolasāms displejs ar regulējamu spilgtumu
• Pelēka auduma apdare. Izturīga konstrukcija



 Brīnišķīgi vienkāršs
Displejs ar spoguļa pārklājumu skaidri parāda laiku un 
darbojas kā skārienjutīgs vadības panelis. Jūs varat 
pielāgot displeja spilgtumu.

Rezerves baterijas
Rezerves baterija saglabā atmiņā laika iestatījumus 
strāvas padeves pārtraukuma gadījumā

Pakāpeniska modināšana
Pakāpeniskās modināšanas funkcija iedarbina 
pakāpeniski pieaugošu modinātāja skaļumu, lai 
atvieglotu jums ikdienas gaitu uzsākšanu. Varat 
iestatīt, lai tā darbotos ar modinātāja signālu vai 
radio.

Viens pulkstenis, divi modinātāji
Dubultā modinātāja funkcija ļauj iestatīt divus 
dažādus modinātājus. Ideāls risinājums, ja, visticamāk, 
nogulēsiet pirmo modinātāja zvanu. Vai arī 
gadījumos, kad jūsu otrai pusei ir jāmostas agrāk.

Izslēgšanās taimeris
Iegrimstiet mierīgā miegā, fonā skanot jūsu 
iecienītajai radiostacijai. Varat iestatīt izslēgšanas 
taimeri, lai ierīce atskaņotu izvēlēto staciju līdz 
2 stundām. Pēc iepriekš iestatītā laika beigām radio 
izslēgsies. Vairs nekādas vajadzības mosties nakts 
vidū, prātojot, kāpēc joprojām darbojas radio!

Gatavs dienai
Parocīgā USB pieslēgvieta ļauj izmantot pulksteņa 
enerģijas padevi, lai uzlādētu tālruni, kamēr jūs guļat.

Gatavs naktsmieram
Ja jums ir nepieciešams piecelties naktī, vienkārši 
nospiediet pulksteņa augšdaļu, lai ieslēgtu nakts 
lampiņu. Otrreizēja piespiešana samazina spilgtumu, 
lai iegūtu patīkami blāvu apgaismojumu.
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Izceltie produkti
• Skaļuma vadība: Skaļāk/klusāk • 5 V, 1 A
•

Pulkstenis
• Tips: Digitāls
• Laika formāts: 12 h, 24 h
• Displejs: gaismas diode

Modinātāja signāls
• Modinātāja signālu skaits: 2
• Izslēgšanās taimeris: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minūtes

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Antena: FM antena
• Uztvērēja joslas: FM, Digitālā regulēšana
• Frekvenču diapazons: 87,5-108 MHz
• Iepriekšēji iestatītu staciju skaits: 20

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: Radio modinātāja signāls, 

Zummera modinātāja signāls, Modinātāja signāla 
atkārtošana (snaudas režīms), Divi modināšanas 
laiki, Pakāpeniska modināšana

• Izslēgšanās taimeris
• Displeja spilgtums: Augsts / vidējs / zems

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
• Rezerves baterijas: CR2032 (iekļauta)
• Enerģijas veids: AC ievade

Izmēri
• Iesaiņojuma veids: D-kaste
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 171 x 70 x 120 mm
• Neto svars: 0,426 kg
• Bruto svars: 0,5 kg
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 110 x 55 x 

110 mm
• Produkta svars: 0,28 kg

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, 

Garantijas sertifikāts

Skaļruņi
• Iebūvēti skaļruņi: 1

USB uzlāde
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