
Radiobudzik TAR3505/12
Indeks: 149163 Producent: PHILIPS Kod producenta: TAR3505/12

Cena: 201.72 zł

Opis

Radiobudzik TAR3505/12
Producent: Philips

Właściwości
Opis Radiobudzik TAR3505/12 Zacznij dzień z ulubioną stacją. Dzięki przesyłaniu DAB+ i FM radiobudzik
zapewni niezakłócony dźwięk setek stacji. Słuchasz wieczorem? Dzięki funkcji wyłącznika czasowego radio
nie będzie grać całą noc. Odbiór radia bez zakłóceń w zasięgu rękiOd muzyki po najnowsze wiadomości to
cyfrowe radio jest Twoją przepustką do bardziej komfortowego słuchania. Tuner DAB+ zapewnia wyraźny
odbiór bez zakłóceń, a dodatkową zaletą jest możliwość zaprogramowania do 20 ulubionych stacji radiowych.
Wyświetlacz wyraźnie pokazuje czas.Wyłącznik czasowy umożliwiający zasypianie przy ulubionej stacji
radiowejOdpręż się przed snem, słuchając ulubionej stacji radiowej w tle. Wyłącznik czasowy można ustawić
tak, aby radio grało przez maksymalnie 2 godziny, a po upływie ustawionego czasu samo się
wyłączyło.Podwójny alarm. Jeden zegar, dwie pobudkiFunkcja podwójnego alarmu umożliwia ustawienie
dwóch różnych alarmów, a funkcja łagodnego budzenia obudzi Cię narastającym tonem budzika lub radia w
zależności od Twojego wyboru i subtelnie wprowadzi Cię w dzień.Automatyczna synchronizacja czasu.
Bateryjne podtrzymywanie zasilania w przypadku awariiBudzik ten automatycznie synchronizuje czas, a
ponadto jest wyposażony w zapasowe zasilanie bateryjne. Nie trzeba więc resetować zegara lub ponownie
wprowadzać ustawienia alarmu w przypadku awarii zasilania.Łagodne budzenie dzięki subtelnie
narastającemu tonowi budzika lub radiaFunkcja łagodnego budzenia obudzi Cię narastającym tonem budzika
lub radiem w zależności od Twojego wyboru i subtelnie wprowadzi Cię w dzień.
Budzik Tak
Tuner FM Tak
System (radia / wieże) Radio
Pasma (radia / anteny) FM (UKF)
Pasma (radia / anteny) DAB+
Pasma (radia / anteny) DAB
Pamięć stacji 40
Funkcja drzemki Tak
Zasilanie (lista) Sieciowe
Funkcje specjalne Liczba alarmów: 2 Źródło alarmu: sygnał dźwiękowy, radio FM, radio DAB Drzemka
(powtarzanie budzenia): tak, 9 minut Dobowe kasowanie budzika Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut
Liczba zaprogramowanych stacji: 20 (FM), 20 (DAB)
Akcesoria w zestawie Karta gwarancyjna Skrócona instrukcja obsługi
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary 131 x 54 x 131 mm
Waga 268
Pozostałe parametry



EAN 4895229108233

Marka Philips

Model TAR3505/12

Kolor czarny

Kod producenta TAR3505/12

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.37

Szerokość produktu 13.1

Głębokość produktu 13.1

Waga produktu 0.27

Zasilanie sieciowo-bateryjne

Radio DAB+, FM

Liczba
zapamiętywanych
stacji

40

Funkcje inne

Stan Nowy

Parametry

Zdjęcia
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