
 

 

Philips
Klokradio

TADR402
Helpt u wakker te worden. Helpt 

u in slaap te vallen.
Heerlijk wakker worden en klaar voor de dag. Deze klokradio laadt uw telefoon op en wekt u met 
een geleidelijk oplopende alarmtoon of langzaam toenemend radiovolume. De klokradio heeft 
een sleeptimer zodat u in slaap kunt vallen met radiogeluid en is voorzien van een nachtlampje.

Gewoon prachtig
• Rustig wakker worden. De alarmtoon of het radio volume neemt langzaam toe
• Digitale FM-radio
• Spiegelend scherm. Elegant en helder
• USB-poort. Laad uw telefoon op
• Sleeptimer. Val in slaap terwijl u luistert naar uw favoriete zender

Slaap lekker. Word rustig wakker
• Tweevoudige wekfunctie. U kunt twee wektijden instellen
• Alarmherhaling met extra snoozetijd
• Nachtlampje. Tik op de bovenkant van de wekker
• Back-up voeding bij stroomuitval

Schoonheid in eenvoud
• Bediening via aanraking. Tik op het scherm om de tijd en de wekker in te stellen
• Eenvoudig afleesbaar display met instelbare helderheid
• Rondom afgewerkt met grijze stof. Stevige constructie



 Schoonheid in eenvoud
Het spiegelende display toont duidelijk de tijd en 
fungeert als aanraakscherm. U kunt de helderheid 
aanpassen.

Back-up voeding
Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens 
een stroomstoring

Gentle Wake
De functie Gentle Wake activeert een geleidelijk 
luider wordend alarm om u rustig de dag te helpen 
beginnen. U kunt de functie gebruiken met de 
alarmtoon of de radio.

Eén wekker, twee wektijden
Met de tweevoudige wekfunctie kunt u twee 
verschillende alarmen instellen. Ideaal als u 
waarschijnlijk door het eerste alarm heen slaapt. Of 
als uw partner op een andere tijd moet opstaan.

Sleeptimer
Val rustig in slaap met achtergrondmuziek van uw 
favoriete radiozender. U kunt de sleeptimer instellen 
om de geselecteerde zender maximaal 2 uur af te 
spelen. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, wordt 
de radio uitgeschakeld. Zo wordt u nooit meer 
midden in de nacht wakker terwijl u zich afvraagt 
waarom de radio nog steeds aanstaat!

Klaar voor de dag
De handige USB-poort biedt u de mogelijkheid om 
uw telefoon op te laden met de stroomvoorziening 
van de wekker terwijl u slaapt.

Klaar voor de nacht
Als u 's nachts moet opstaan, drukt u gewoon op de 
bovenkant van de wekker om het nachtlampje in te 
schakelen. Een tweede keer drukken vermindert de 
helderheid voor een comfortabele, subtiele gloed.
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Kenmerken
• 5 V, 1 A
•

Klok
• Type: Digitaal
• Tijdnotatie: 12 uur, 24 uur
• Display: LED

Alarm
• Aantal alarmen: 2
• Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: FM-antenne
• Radioband: FM, Digitale afstemming
• Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
• Aantal vooraf ingestelde zenders: 20

Comfort
• Alarmfuncties: Radio-alarm, Zoemeralarm, Alarm 

herhalen (snooze), Tweevoudige alarmtijd, Gentle 
Wake

• Sleeptimer
• Helderheid van het scherm: Hoog/ Midden/ Laag
• Volumeregeling: Omhoog/omlaag

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Back-upbatterij: CR2032 (meegeleverd)
• Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 171 x 70 x 120 

mm
• Nettogewicht: 0,426 kg
• Brutogewicht: 0,5 kg
• Productafmetingen (b x d x h): 110 x 55 x 110 mm
• Gewicht van het product: 0,28 kg

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, 

Garantiecertificaat

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 1

Opladen via USB
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