
 

 

Philips
Radiobudík

Velký, jasný displej
Digitální ladění, FM
Duální budík

TAR3306
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távejte s oblíbenou rádiovou stanicí nebo tónem budíku pomocí tohoto tenkého 
iobudíku FM. Jemně rostoucí hlasitost vás probudí do dne a s časovačem vypnutí 
lidu usnete za zvuku rádia. Na velkém displeji je dobře vidět čas.

Kompaktní provedení. Jednoduché funkce.
• Čistý a jednoduchý displej hodin s velkými číslicemi
• Probouzejte se zvukem budíku nebo rádiem
• Digitální tuner FM s 20 předvolbami
• Funkce dvojitého alarmu. Nastavení dvou budíků

Dobře se vyspěte. Jemně se probuďte
• Časovač vypnutí. Klidně usněte při poslechu své oblíbené stanice
• Jemné buzení. Pomalu se zvyšující tón budíku nebo hlasitost rádia
• Opakované buzení pro další odložené buzení
• Záložní baterie pro případ výpadku napájení

Nádherně jednoduché
• Snadno čitelný displej s nastavitelným jasem
• Tlačítka na horní straně pro ladění, hlasitost, budík a další funkce
• Štíhlé tělo. Odolné provedení
• Rozměry: 186 × 96 × 65 mm



 Čistý a jednoduchý displej

Díky tomuto radiobudíku FM okamžitě zjistíte čas. 
Velké číslice znamenají, že lze displej dobře přečíst 
z libovolného úhlu, a vy můžete upravit jas tak, aby 
vyhovoval podmínkám místnosti. Snadné ovládání se 
postará o nastavení budíku, hlasitosti a ladění.

Dvojitý budík

Funkce dvojitého alarmu umožňuje nastavit dva 
budíky, které lze vyladit na stanici rádia, nebo 
nastavit na zvuk budíku. Dokonalé, pokud obvykle 
odložíte první buzení. Nebo pokud váš partner 
potřebuje vstávat dřív než vy.

Časovač

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

Jemné buzení
Díky funkci jemného buzení si můžete usnadnit vstup 
do nového dne. Nezávisle na zvoleném stylu 
budíku – hlasitost začne na nízké úrovni a postupně 
se zvyšuje. Už žádné buzení šokem!
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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: 20

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 400 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 V x H): 186 x 96 x 65 mm
• Hmotnost výrobku: 0,3 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 244 x 101 x 76 mm
• Hmotnost včetně balení: 0,44 kg
•

Specifikace
Radiobudík
Velký, jasný displej Digitální ladění, FM, Duální budík
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