
 

 

Philips
Klockradio

Stor, tydlig display
Digital FM-mottagare
Dubbelt larm
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lltid redo. Alltid i tid.
kna till din favoritradiostation eller ett alarmljud med den här slimmade FM-klockradion. 
 försiktigt stigande volym gör att du vaknar behagligt, och insomningsfunktionen gör att 
 kan somna medan du lyssnar på radio. En stor display gör det enkelt att se tiden.

Kompakt form. Enkel funktion.
• Enkel och tydlig display med stora siffror
• Vakna till ett alarm eller radion
• Digital FM-mottagare med 20 snabbval
• Två olika alarm. Ställ in två alarm

Sov gott. Vakna mjukt
• Insomningstimer. Somna till din favoritradiokanal
• Funktion för behaglig uppvakning. Alarmsignalen eller radions volym ökar försiktigt
• Repeterande larm för extra snoozetid
• Backupbatteri i händelse av strömavbrott

Vackert enkel
• Tydligt teckenfönster med justerbar ljusstyrka
• Knappar på ovansidan för inställning, volym, alarm med mera
• Smidig stomme. Stabil konstruktion
• Mått: 186 x 96 x 65 mm



 Enkel och tydlig skärm

Med den här FM-klockradion kan du snabbt se tiden. 
De stora siffrorna gör displayen lätt att se ur alla 
vinklar, och du kan justera ljusstyrkan så att den 
passar ditt rum. Enkla kontroller gör det enkelt att 
ställa in alarm, volym och kanaler.

Dubbla alarm

Med den dubbla alarmfunktionen kan du ställa in två 
alarm, varav båda kan ställas in på att använda 
antingen ett alarm eller radion. Perfekt om du 
sannolikt kommer att snooza dig igenom det första 
alarmet. Eller om din partner behöver vakna före dig.

Insomningsfunktion

Somna till din favoritradiokanal som spelar i 
bakgrunden. Du kan ställa in insomningstimern på att 
ha vald kanal igång i upp till två timmar. När den 
förinställda tiden har passerat stängs radion av 
automatiskt.

Behaglig uppvakningsfunktion
Vakna mjukt till funktionen för behaglig uppvakning. 
Vilken alarmstil du än har valt – alarm eller radio – 
börjar volymen lågt och ökar gradvis. Nu slipper du 
ett abrupt uppvaknande!
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Klocka
• Teckenfönster: LED
• Typ: Digital

Larm
• Antal larm: 2
• Larmkälla: Signal, FM-radio
• Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min
• 24-timmars larmåterställning
• Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: FM-antenn
• Radioband: FM
• FM-frekvensomfång: 87,5-108 MHz
• Antal förinställda kanaler: 20

Ljud
• Uteffekt (RMS): 400 mW
• Ljudsystem: Mono

Effekt
• Strömtyp: AC-ingång
• Nätströmsingång: 100–240V, 50/60 Hz
• Effektförbrukning vid användning: < 3 W
• Strömförbrukning i standby-läge: <1 W
• Reservbatteri: 2 x AAA (medföljer inte)

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Garanticertifikat, 

Snabbstartguide

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 186 x 96 x 65 mm
• Produktvikt: 0,3 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

244 x 101 x 76 mm
• Vikt inkl. förpackning: 0,44 kg
•
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