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Μ
Απ
ότ
τις
ικρό και έξυπνο
οκοιμηθείτε με το αγαπημένο σας podcast. Ακούστε την πρωινή σας λίστα αναπαραγωγής 
αν ξυπνάτε. Αυτό το ξυπνητήρι Bluetooth σάς δίνει τη δυνατότητα να μεταδώσετε ήχο από 
 κινητές συσκευές σας. Επίσης, διαθέτει ασύρματο φορτιστή Qi και σημείο φόρτισης USB.

Μικρό μέγεθος. Ευέλικτη λειτουργία
• Ασύρματη επιφάνεια φόρτισης Qi. Θύρα USB
• Bluetooth για μουσική και podcast
• Ευκρινής, απλή οθόνη
• Μαύρο ύφασμα περιβλήματος
• Συμπαγής, στιβαρή κατασκευή. 135x60x135 χιλ.

Κοιμηθείτε καλά, ξυπνήστε ήρεμα
• Λειτουργία διπλού ξυπνητηριού. Ρυθμίστε δύο αφυπνίσεις
• Επανάληψη αφύπνισης για επιπλέον αναβολή αφύπνισης
• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας. Αποκοιμηθείτε ακούγοντας την 
αγαπημένη σας μουσική

Απλός χειρισμός, το πρωί και το βράδυ
• Χειριστήρια με πλήκτρα στον γυαλιστερό πάνω πίνακα
• Πατήστε για σύζευξη, αναβολή αφύπνισης/φωτεινότητα, ένταση ήχου, αναπαραγωγή/
παύση

• Κουμπιά στο πίσω μέρος για να ρυθμίσετε την ώρα/τον χρονοδιακόπτη αυτόματης 
διακοπής λειτουργίας και συναγερμούς



 Μικρό μέγεθος
Η μεγάλη οθόνη ψηφιακή ώρας λάμπει πίσω από 
το ύφασμα του περιβλήματος αυτού του 
ξυπνητηριού Bluetooth.

Χειριστήρια με πλήκτρα
Χειριστήρια με πλήκτρα βρίσκονται στον 
γυαλιστερό πάνω πίνακα που περιλαμβάνει επίσης 
ασύρματη επιφάνεια φόρτισης Qi για το τηλέφωνό 
σας.

Ευέλικτη λειτουργία
Πατήστε για σύζευξη, αναβολή αφύπνισης/
φωτεινότητα, ένταση ήχου ή αναπαραγωγή/
παύση. Για παλαιότερα τηλέφωνα, διατίθεται θύρα 
φόρτισης USB.

Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας
Αποκοιμηθείτε ακούγοντας το αγαπημένο σας 
podcast ή τη λίστα αναπαραγωγής με τη μουσική 
σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας του ρολογιού για 
μετάδοση από τη συσκευή έως και 2 ώρες. Αφού 
παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, το ηχείο 
απενεργοποιείται. Δεν θα ξυπνάτε στη μέση της 
νύχτας επειδή η μουσική σας παίζει ακόμα!

Ένα ρολόι, δύο κλήσεις αφύπνισης
Με τη λειτουργία διπλού ξυπνητηριού, μπορείτε να 
ρυθμίσετε δύο διαφορετικές αφυπνίσεις. Τέλεια 
λύση αν έχετε την τάση να σας παίρνει ο ύπνος 
μετά την πρώτη αφύπνιση, ή αν ο/η σύντροφός 
σας πρέπει να ξυπνήσει πριν από εσάς.
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Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

• Προφίλ: A2DP, AVRCP
• Εμβέλεια: 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
• Έκδοση: V4.2

Φόρτιση
• Ασύρματη έξοδος ισχύος: 10W
• Συσκευές USB: 5V, 1A

Ρολόι
• Τύπος: Ψηφιακά
• Μορφή ώρας: 12ωρη, 24ωρη
• Οθόνη: LED

Ειδοποίηση
• Πηγή αφύπνισης: Βομβητής, Bluetooth
• Αριθμός αφυπνίσεων: 2
• Επανάληψη αφύπνισης (snooze): Ναι, 9 λεπτά
• Χρονοδιακόπτης ύπνου: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 
λεπτά

Άνεση
• Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω
• Αφυπνίσεις: Ώρα διπλής αφύπνισης, Ήπια 
αφύπνιση, Επανάληψη αφύπνισης (snooze), 
Bluetooth ή ξυπνητήρι με κουδούνισμα

• Φωτεινότητα οθόνης: Υψηλή/μεσαία/χαμηλή
• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 

λειτουργίας

Ήχος
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός
• Ισχύς (RMS): 2Wx2
• Έλεγχος έντασης: Ψηφιακό

Ρεύμα
• Τύπος ισχύος: Είσοδος AC
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W
• Εφεδρική μπαταρία: AAA x 2 (δεν 
περιλαμβάνονται)

Αξεσουάρ
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 225 x 85 x 

167 χιλ.
• Καθαρό βάρος: 0,475 κ.
• Μικτό βάρος: 0,625 κ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 135 x 135 x 

61 χιλιοστά
• Βάρος προϊόντος: 0,3 κ.
•

Προδιαγραφές
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