
BLAUPUNKT CR10ALU RADIOBUDZIK
Indeks: 168826 Producent: BLAUPUNKT Kod producenta: CR10ALU

Cena: 135.30 zł

Opis

BLAUPUNKT CR10ALU RADIOBUDZIK
Producent: BLAUPUNKT

 Opis
Poranne wstawanie może być całkiem przyjemne. Sygnał dźwiękowy czy ulubiona stacja radiowa, a może drzemka co pięć
minut lub wstawanie po pierwszym dzwonku? Sam możesz wybrać formę pobudki.Model CR10ALU to niewielki, a
jednocześnie dysponujący dużym wyświetlaczem radiobudzik o uniwersalnym kształcie i aluminiowej obudowie, który z
pewnością znajdzie swoje miejsce w każdej przestrzeni mieszkalnej.Radiobudzik dysponuje funkcją podwójnego alarmu
oraz drzemki (5-60 minut), dzięki czemu użytkownik ma możliwość zapewnienia sobie jeszcze chwili słodkiego snu, mając
zarazem pewność, że nie spóźni się do szkoły, pracy, czy na umówione spotkanie. Budzenie może być realizowane za
pomocą sygnału dźwiękowego lub wybranej stacji radiowej, urządzenie posiada bowiem wbudowany tuner FM z
możliwością zapisania w pamięci 10 stacji radiowych. Decyzja o sposobie budzenia należy więc tylko do
użytkownika.Korzystając z modelu CR10ALU na bieżąco można monitorować temperaturę i wilgotność wewnątrz
pomieszczenia, by wiedzieć, czy warunki w jakich na co dzień przebywasz są jak najbardziej optymalne. Zarówno zegar,
jak i informacje z czujników temperatury i wilgotności wyświetlane są na dużym, bardzo czytelnym wyświetlaczu LCD,
dzięki czemu możliwe jest odczytanie aktualnej godziny nawet z większej odległości. Wyświetlacz posiada także funkcję
przyciemnienia w zależności od preferencji użytkownika.

 Najważniejsze punkty sprzedaży
Radio PLL FM z pamięcią 10 stacjiZegar z podwójnym alarmem i funkcją drzemki (5-60 minut)Wbudowany czujnik
temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczeniaDuży wyświetlacz LCDAluminiowa obudowa

Produkt:
Nazwa: BLAUPUNKT CR10ALU RADIOBUDZIK
Opis: Blaupunkt CR10ALU - Radio z zegarem
EAN: 5901750503931
Gwarancja producenta: 24 miesiące w serwisie

 Ogólne
Typ produktu: Radio z zegarem
Rodzaj obudowy: Aluminium

 System audio
Funkcje: Radio
Wbudowany zegar: Drzemka, tryb uśpienia, podtrzymanie bateryjne, budzik podwójny
Minutnik: Drzemka, wyłącznik czasowy
Liczba dzwonków: 2
Tryby Wybudzenia Alarmu: Radio, brzęczyk



EAN 5901750503931

Marka Blaupunkt

Model CR10ALU

Kolor czarny

Kod producenta CR10ALU

Zasilanie sieciowe

Radio FM

Funkcje budzenie radiem, budzenie sygnałem

Załączone
wyposażenie

Zasilacz

Stan Nowy

Cechy dodatkowe: Zasilanie awaryjne, regulacja głośności, wyświetlacz temperatury, technologia PLL, obudowa
aluminiowa, wyświetlenie wilgoci

 Wyświetlacz
Typ: Diody LED
Podświetlenie wyświetlacza: Tak
Funkcje: Temperatura wewnętrzna, wilgotność wewnętrzna
Charakterystyka: Ściemniacz ekranu, odwrócony wyświetlacz

 Radio
Tuner radiowy: Cyfrowy - FM
Wyświetlanie strojenia: Wyświetlacz LED
Ilość zapamiętywanych stacji radiowych: 20 zapamiętanych stacji

 Różne
Zgodność z normami: Directive 1275/2008, Directive 2009/125/EC, Directive 2006/66/EC, Directive 2012/19/EU,
Directive 2014/53/EU

 Zasilanie
Zasilacz: Zasilacz
Wyjście: 5 V, 1 A
Wymagane napięcie: AC 100-240 V (50/60 Hz)

 Bateria
Bateria: 1 x CR2032

 Wymiary i waga
Szerokość: 19.4 cm
Głębokość: 4.8 cm
Wysokość: 8.1 cm
Waga: 210 g

Parametry



Zdjęcia
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