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υπνήστε με πεντακάθαρο 
χο από το ραδιόφωνο
κινήστε την ημέρα σας με τους σταθμούς που αγαπάτε! Χάρη στη λήψη DAB+ και FM, αυτό το 

διορολόι σάς προσφέρει εκατοντάδες σταθμούς χωρίς ραδιοφωνικά παράσιτα για να 

ιλέξετε. Ακούτε μουσική το βράδυ; Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας 

ασφαλίζει ότι το ραδιόφωνο δεν θα παραμείνει ενεργό όλη τη νύχτα.

Μικρό μέγεθος. Ευέλικτη λειτουργία
• Ραδιοφωνική λήψη χωρίς παράσιτα στα χέρια σας
• Ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+/FM
• Ψηφιακός συντονισμός με έως και 20 προεπιλογές
• Συμπαγής κατασκευή. Διαστάσεις: 131x54x131 χιλ.

Κοιμηθείτε καλά, ξυπνήστε ήρεμα
• Ήπια αφύπνιση. Αυξανόμενη ένταση του ήχου ξυπνητηριού ή του ραδιοφώνου
• Διπλό ξυπνητήρι. Ένα ρολόι, δύο κλήσεις αφύπνισης
• Επανάληψη αφύπνισης για επιπλέον αναβολή αφύπνισης
• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας. Αποκοιμηθείτε ακούγοντας 
ραδιόφωνο

Υπέροχα απλό
• Ευκρινής, απλή οθόνη
• Χειριστήρια με πλήκτρα στην επάνω πλευρά



 Ραδιοφωνική λήψη χωρίς παράσιτα
Από μουσική χωρίς διακοπές έως τις πιο 
πρόσφατες ειδήσεις, αυτό το ψηφιακό ραδιόφωνο 
έχει σχεδιαστεί για άριστη εμπειρία ακρόασης. Ο 
δέκτης DAB+ προσφέρει πεντακάθαρη λήψη, ενώ 
μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 20 προεπιλογές για 
τους αγαπημένους σας σταθμούς. Επίσης, στην 
οθόνη φαίνεται καθαρά η ώρα.

Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας
Αποκοιμηθείτε ακούγοντας τον αγαπημένο σας 
σταθμό. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον 
χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας 
του ρολογιού για αναπαραγωγή έως και 2 ώρες. 
Αφού παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, το 
ραδιόφωνο απενεργοποιείται.

Διπλό ξυπνητήρι
Η λειτουργία διπλού ξυπνητηριού σάς επιτρέπει 
να ρυθμίζετε δύο διαφορετικά ξυπνητήρια, ενώ η 
λειτουργία ήπιας αφύπνισης εξελίσσεται 
σταδιακά, αυξάνοντας την ένταση ήχου, ώστε να 
μην σας προκαλεί εκνευρισμό. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε τον ήχο σε ήχο ξυπνητηριού ή σε 
κάποιο σταθμό ραδιοφώνου.

Αυτόματος συγχρονισμός ώρας. 
Εφεδρική μπαταρία
Αυτό το ξυπνητήρι συγχρονίζει την ώρα αυτόματα 
και διαθέτει επίσης εφεδρική μπαταρία. Σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν απαιτείται να 
επαναφέρετε το ρολόι, ενώ οι ρυθμίσεις στο 
ξυπνητήρι παραμένουν αποθηκευμένες.
TAR3505/12

Χαρακτηριστικά
Ημερομηνία έκδοσης 
2022-07-02

Έκδοση: 4.1.4

12 NC: 8670 001 66661
EAN: 48 95229 10823 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Ζώνες δέκτη: FM, DAB/DAB+
• DAB: εμφάνιση πληροφοριών, μενού, έξυπνη 
σάρωση

• Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 20 (FM), 20 
(DAB)

• RDS: ΟΧI

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 1 W
• Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος

Ηχεία
• Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους: 1
• Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους: 2"

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου: ΟΧI
• Bluetooth: ΟΧI

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

Ειδοποίηση
• Αριθμός αφυπνίσεων: 2
• Πηγή αφύπνισης: Ραδιόφωνο DAB, Ραδιόφ. FM, 
Βομβητής

• Επανάληψη αφύπνισης (snooze): Ναι, 9 λεπτά
• Χρονοδιακόπτης ύπνου: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 
λεπτά

Άνεση
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
• Φωτεινότητα οθόνης: Υψηλή/μεσαία/χαμηλή
• Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω

Ρεύμα
• Τύπος ισχύος: Είσοδος AC
• Είσοδος ισχύος AC: 100-240V 50/60Hz
• Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία: <3 W
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <1W
• Εφεδρική μπαταρία: AAA x 2 (δεν 
περιλαμβάνονται)

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

13,1 x 5,4 x 13,1 εκ.
• Βάρος: 0,268 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 48 95229 10823 3
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

13,6 x 17" x 6 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,414 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,268 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,146 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
•

Προδιαγραφές
Ραδιορολόι
DAB+ Διπλό ξυπνητήρι
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