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Tekniska specifikationer
• Effekt: 38 W
• Spänning: 230 V
• Frekvens: 50 Hz
• Typ av lampor: Philips energibesparande lampa 

(inte utbytbar)
• Livslängd för lampor: förväntad > 6.000 timmar
• Sladdlängd: 200 cm
• Isolering: Klass II (dubbel isolering)

Vikt och mått
• Produktstorlek: 14x19,5x23 (DxBxH) cm
• Produktvikt: WE 1,3 kg, UK 1,35 kg
• F-låda, mått: 19x26,3x27 cm
• F-låda, vikt: WE 1,676 kg, UK 1,726 kg
• Antal F-lådor i A-låda: 3 bit
• A-låda, mått: 58x26,3x27,6 cm
• A-låda, vikt: WE 5,288 kg, UK 5,438 kg
• Kvantitet på europall: 126 bit

Logistisk information
• CTV-kod: 8843 475 01
• Ursprungsland: Kina

Säkerhet
• UV-fri: Ingen UV-strålning
• Cenelec-certifierad

Lättanvänd
• Snooze-knapp för ljud och ljus: 9 minuter
• Kompakt format: Begränsat sängbordsutrymme 

krävs (14 x 19,5 cm)
• Strömbackup-funktion: 5 minuter
• Användargränssnitt: 3 vred (tryck och vrid), 1 

omkopplare
• Stabila gummifötter
• Larmtestfunktion

Ljus
• Soluppgångsimitation (intensitet 0): 30 minuter
• Dimmer för ljusintensitet: 0–300 lux vid 40–50 cm
• Funktion för ljus på/av

Ljud
• Väckningsljud: 4 naturliga och trevliga 

väckningsljud, den digitala FM-radiokanal du 
tycker bäst om

• Digital FM-radio
• Högtalare av premium kvalitet: Integrerad 

högtalare
• Ljudavstängningsfunktion: Alternativ för att stänga 

av ljudet direkt

Teckenfönster
• Kontroll för teckenfönstrets ljusstyrka: 4 

inställningar, ökar till max under 30 min 
uppvakning

• Dolt teckenfönster: Osynligt teckenfönster 
projekteras för produkten

•
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