
 

 

Philips
Klokradio

DAB+
Bluetooth®

met draadloze telefoonoplader
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ord wakker met uw favoriete radiozender of een zoemer, en dat terwijl uw telefoon volledig 

geladen is. Deze Bluetooth-klokradio heeft een draadloze Qi-oplader en u kunt er ook mee opladen 

 USB. U krijgt kristalhelder radiogeluid en u kunt audio streamen vanaf uw mobiele apparaat.

Compacte vormgeving. Veelzijdige functies
• Boordevol functies
• Qi-oplaadpad voor draadloos opladen. USB-poort
• Bluetooth. Streaming, muziek, podcasts en meer
• DAB+/FM-radio. Digitaal afstemmen met maximaal 20 voorkeuzezenders
• Compacte, stevige constructie. Afmetingen: 153 x 68 x 153 mm

Slaap lekker. Word rustig wakker
• Dubbel alarm. Eén klok, twee wekkers
• Alarmherhaling met extra snoozetijd
• Sleeptimer. Val in slaap terwijl u luistert naar uw favoriete muziek

Eenvoudige bediening, 's ochtends en 's avonds
• Groot en helder display
• Bedieningstoetsen op het bovenpaneel
• Druk voor sluimeren, helderheid en volume
• Automatische tijdsynchronisatie. Batterij als back-up voor als de stroom uitvalt



 Boordevol functies
Aan de voorkant van deze Bluetooth-klokradio 
gloeit een grote en duidelijke digitale klok. De 
bedieningstoetsen bevinden zich op het 
bovenpaneel, waar u ook een draadloze Qi-oplader 
voor uw telefoon vindt. Voor oudere modellen 
telefoons is er een USB-oplaadpoort.

DAB+/FM-radio. Digitaal afstemmen
Van non-stopmuziek tot het laatste nieuws, deze 
digitale radio zorgt voor een betere luisterervaring. 
De DAB+-tuner biedt kristalheldere ontvangst en u 
kunt tot 20 voorkeuzezenders instellen voor uw 
favorieten.

Sleeptimer
Val heerlijk in slaap terwijl uw favoriete zender op de 
achtergrond aan staat. U kunt de sleeptimer van de 
klok zo instellen dat de radio maximaal 2 uur 
doorspeelt. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, 
gaat de radio uit.

Dubbel alarm
Met de dubbele alarmfunctie kunt u twee 
verschillende alarmen instellen. U wordt wakker met 
uw favoriete radiozender of een zoemer. Perfect als 
u waarschijnlijk bij het eerste alarm wilt sluimeren. 
Of als uw partner moet opstaan voordat u opstaat.

Automatische tijdsynchronisatie. 
Batterij als back-up
Deze wekker synchroniseert de tijd automatisch en 
heeft ook een batterij als back-up. Als er een 
stroomstoring is, hoeft u de klok niet te resetten en 
blijven uw alarminstellingen bewaard.
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Tuner/ontvangst/transmissie
• Automatisch digitaal afstemmen
• Tunerbereik: FM, DAB/DAB+
• DAB: Infoscherm, Menu, Smart Scan
• Aantal vooraf ingestelde zenders: 20 (FM), 20 

(DAB)
• RDS: Ja.

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 4 W
• Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers
• Aantal drivers met volledig bereik: 2
• Diameter driver met volledig bereik: 1,75"

Connectiviteit
• Bluetooth
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
• Bereik van Bluetooth: 10 m (open ruimte)
• Bluetooth-versie: 5,0
• Audio in: Nee

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

Alarm
• Aantal alarmen: 2
• Alarmbron: DAB-radio, FM-radio, Bluetooth, 

Zoemer
• Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min
• Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Comfort
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Helderheid van het scherm: Hoog/ Midden/ Laag
• Volumeregeling: Omhoog/omlaag

Opladen
• Draadloos opladen: Ondersteuning voor snel 

opladen van Samsung 9 W.
• USB-apparaten: 5 V, 1 A

Vermogen
• Voedingstype: AC-ingang
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Stroomverbruik in werking: < 17,1W
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
• Back-upbatterij: 2 x AAA (niet meegeleverd)

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, 

Garantiecertificaat

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

15,3 x 6,8 x 15,3 cm
• Gewicht: 0,606 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 48 95229 10825 7
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

21,3 x 16,2 x 7,6 cm
• Brutogewicht: 0,906 kg
• Nettogewicht: 0,804 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,102 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos
• Type schap: Leggen
•

Specificaties
Klokradio
DAB+ Bluetooth®, met draadloze telefoonoplader

http://www.philips.com

