
 

 

Philips
Radiobudzik

TADR402
Większy komfort budzenia 

i zasypiania.
Gotowość do działania od rana! Radiobudzik naładuje telefon i obudzi Cię łagodnie 
narastającym tonem budzika lub radia. Wyłącznik czasowy umożliwia zasypianie przy radiu 
i obsługuje oświetlenie nocne.

Po prostu piękny
• Łagodne budzenie dzięki subtelnie narastającemu tonowi budzika lub radia
• Cyfrowe radio FM
• Elegancki i wyraźny lustrzany wyświetlacz
• Ładowanie telefonu przez port USB
• Wyłącznik czasowy umożliwiający zasypianie przy ulubionej stacji

Śpij dobrze. Budź się łagodnie
• Ustaw dwa różne alarmy dzięki funkcji podwójnego alarmu
• Funkcja powtarzania budzenia zapewnia dodatkową drzemkę
• Dotknij górnej części zegara, aby włączyć lampkę nocną
• Bateryjne podtrzymywanie zasilania w przypadku awarii zasilania

Piękny i prosty
• Sterowanie dotykowe: dotknij wyświetlacza, aby ustawić godzinę i budzik
• Czytelny wyświetlacz o regulowanej jasności
• Solidna konstrukcja z obramowaniem z szarej tkaniny



 Piękny i prosty
Lustrzany wyświetlacz wskaże czas, a jednocześnie 
posłuży jako dotykowy panel sterowania. Można 
dostosować w nim jasność wyświetlania.

Bateryjne podtrzymywanie zasilania
Bateryjne podtrzymywanie zasilania zapobiega 
utracie zapamiętanej godziny w razie awarii zasilania

łagodne budzenie
Funkcja łagodnego budzenia obudzi Cię narastającym 
tonem budzika lub radiem — w zależności od 
Twojego wyboru — i subtelnie wprowadzi Cię w 
dzień.

Jeden zegarek, dwa alarmy
Funkcja podwójnego alarmu pozwala ustawić dwa 
niezależne alarmy. To idealne rozwiązanie, jeśli 
przesypiasz pierwszy alarm lub jeśli Twój partner 
wstaje przed Tobą.

Wyłącznik czasowy
Zanurz się w spokojny sen z ulubioną stacją radiową 
grającą w tle. Możesz ustawić wyłącznik czasowy tak, 
aby odtwarzał wybraną stację przez maksymalnie 2 
godziny. Po upływie ustawionego czasu radio wyłącza 
się. Koniec z budzeniem się w środku nocy, 
zastanawiając się, dlaczego radio jest nadal włączone!

Czas zacząć nowy dzień
Wygodny port USB port pozwoli Ci użyć budzika 
jako zasilacza, który naładuje Twój telefon, gdy śpisz.

Radiobudzik gotowy na noc
Jeśli chcesz wstać w nocy, po prostu naciśnij górną 
część zegara, aby włączyć światło nocne. Drugie 
naciśnięcie zmniejsza jasność, aby nadać przyjemny, 
przyćmiony blask.
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Zalety
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Zegar
• Typ: Cyfrowy
• Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny
• Wyświetlacz: LED

Budzik
• Liczba alarmów: 2
• Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
• Antena: Antena FM
• Pasma tunera: FM, Cyfrowe strojenie
• Zakres częstotliwości: 87,5–108 MHz
• Liczba zaprogramowanych stacji: 20

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie radiem, Budzenie brzęczykiem, 

Powtarzanie budzenia (drzemka), Godzina 
podwójnego alarmu, łagodne budzenie

• Wyłącznik czasowy
• Jasność wyświetlacza: Wysoka/ Średnia/ Niska
• Regulacja głośności: W górę/dół

Moc

• Bateryjne podtrzymywanie zasilania: CR2032 (w 
zestawie)

• Rodzaj zasilania: Wejście AC

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

171 x 70 x 120 mm
• Waga netto: 0,426 kg
• Waga brutto: 0,5 kg
• Wymiary produktu (S x G x W): 

110 x 55 x 110 mm
• Waga produktu: 0,28 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, 

Karta gwarancyjna

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 1

Ładowanie przez USB
• 5 V, 1 A
•
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