
 

 

Philips
Radio cu ceas

FM, tuner digital
Alarmă dublă

TAR3205
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rezeşte-te gata de plecare
nţine simplitatea cu acest radio digital FM cu ceas. Numeroasele presetări permit navigarea extrem 

 uşoară de la un post la altul şi poţi seta alarma să te trezească cu un volum al radioului în creştere 

tă. Vrei să mai dormi puţin? Este suficient să întinzi mâna şi să atingi butonul de amânare a alarmei.

Formă compactă. Funcţie versatilă
• Radio digital FM
• Tuner digital cu până la 10 presetări
• Construcţie compactă. Dimensiuni: 131 x 54 x 131 mm

Dormi bine. Te trezești ușor
• Trezire blândă. Volumul radioului crește lent.
• Alarmă dublă. Un ceas, două alarme de trezire.
• Repetă alarma pentru mai mult timp de somn
• Temporizator de oprire. Adormi ascultând la radio

Minunat de simplu
• Afișaj clar, simplu
• Taste de control pe panoul superior
• Baterie de rezervă în caz de pană de curent



 Radio digital FM
Tunerul FM oferă recepţie clară și poţi configura 
până la 10 presetări pentru posturile preferate. 
Afișajul arată clar ora.

Temporizator de oprire
Adormi cu postul preferat redat în fundal. Poţi seta 
temporizatorul de oprire al ceasului să redea postul 
de radio timp de până la 2 ore. După expirarea 
timpului setat, radioul se oprește.

Alarmă dublă
Cu funcţia de alarmă dublă poţi seta două alarme 
diferite, iar funcţia de trezire blândă crește treptat 
volumul radioului pentru a-ţi ușura trezirea.

Baterie de rezervă
Acest ceas cu alarmă are o baterie de rezervă. Dacă 
are loc o pană de curent, nu va trebui să setezi din 
nou ceasul, iar setările pentru alarmă vor fi păstrate.
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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Benzi tuner: FM
• Gamă de frecvenţe FM: 87,5 - 108 MHz
• Nr. posturi presetate: 10
• RDS: Nu

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 200 mW
• Sistem audio: Mono

Difuzoare
• Număr de difuzoare pentru toată gama de 

frecvenţe: 1
• Diametru difuzor pentru toată gama de frecvenţe: 

2"

Conectivitate
• Intrare audio: Nu
• Bluetooth: Nu

Ceas
• Afișaj: LED
• Tip: Digital

Alarmă
• Nr. de alarme: 2
• Sursa alarmei: radio FM, Sonerie

• Snooze (repetare alarmă): Da, 9 min.
• Temporizator de standby: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 

minute

Alimentare
• Tip alimentare: Intrare c.a.
• Putere de intrare c.a.: 100-240 V, 50/60 Hz
• Consum de curent în timpul funcţionării: < 3 W
• Consum în standby: <1 W
• Baterie de siguranţă: 2 x AAA (nu sunt incluse)

Accesorii
• Accesorii incluse: Certificat de garanţie, Ghid de 

iniţiere rapidă

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

13,1 x 5,4 x 13,1 cm
• Greutate: 0,203 kg

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 48 95229 10824 0
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 13,6 x 17 x 6 cm
• Greutate brută: 0,349 kg
• Greutate netă: 0,204 kg
• Greutate proprie: 0,145 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare
•
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