
 

 

Philips
Radiobudík

FM, digitální ladění
Duální budík

TAR3205

P
S t
na
rád
robuďte se do nového dne
ímto digitálním radiobudíkem FM to bude jednoduché. Díky mnoha předvolbám je 
vigace stanic snadná a budík můžete nastavit tak, aby vás probudil jemně rostoucí hlasitostí 
ia. Chcete si přispat? Stačí se jen natáhnout a stisknout tlačítko pro opakované buzení.

Kompaktní provedení. Univerzální funkce
• Digitální rádio FM
• Digitální ladění s až 10 předvolbami
• Kompaktní provedení. Rozměry: 131 × 54 × 131 mm

Dobře se vyspěte. Jemně se probuďte
• Jemné buzení. Hlasitost rádia se pomalu zvyšuje
• Duální budík. Jedny hodiny, dva budíky.
• Opakované buzení pro další odložené buzení
• Časovač. Klidně usněte při poslechu rádia

Nádherně jednoduché
• Čistý a jednoduchý displej
• Ovládací tlačítka na horním panelu
• Záložní baterie, pokud dojde k výpadku napájení



 Digitální rádio FM
Tuner FM zajistí čistý příjem a pro své oblíbené 
stanice můžete nastavit až 10 předvoleb. Displej 
zřetelně ukazuje čas.

Časovač
Usínejte se svou oblíbenou stanicí, která hraje na 
pozadí. Časovač vypnutí hodin můžete nastavit tak, 
aby rádio hrálo až 2 hodiny. Po uplynutí 
přednastavené doby se rádio vypne.

Duální budík
Funkce duálního budíku umožňuje nastavit dva různé 
budíky a funkce Jemného buzení postupně zvyšuje 
hlasitost rádia, aby vám usnadnila vstup do nového 
dne.

Záložní baterie
Tento budík je vybaven záložní baterií. Pokud dojde 
k výpadku napájení, nebudete muset hodiny 
resetovat a nastavení budíku se uloží.
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Hodiny
• Displej: LED
• Typ: Digitální

Budík
• Počet buzení: 2
• Zdroj budíku: Bzučák, Rádio FM
• Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
• 24hodinové nastavení budíků: Ano
• Časovač: 15/30/60/90/120 min

Tuner/příjem/vysílání
• Anténa: Anténa FM
• Pásma tuneru: FM
• Rozsah frekvence FM: 87,5 – 108 MHz
• Počet předvoleb stanic: 10

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 200 mW
• Zvukový systém: Mono

Spotřeba
• Typ zdroje: Vstup AC
• Vstup střídavého napájení: 100–240 V, 50/60 Hz
• Spotřeba elektrické energie při provozu: < 3 W
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W
• Záložní baterie: 2 baterie AAA (nejsou součástí 

balení)

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Záruční list, Stručný návod 

k rychlému použití

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 131 x 54 x 131 mm
• Hmotnost výrobku: 0,203 kg
• Rozměry balení (Š x H x V): 136 x 60 x 170 mm
• Hmotnost včetně balení: 0,349 kg
•

Specifikace
Radiobudík
FM, digitální ladění Duální budík
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