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Nowy radiobudzik Blaupunkt CR50GR

Nowoczesny radiobudzik to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich! Ranne ptaszki wstaną jeszcze chętniej, a nocnym
markom choć trochę uprzyjemni ten przykry obowiązek.

Radiobudzik CR50GR marki Blaupunkt to urządzenie wyposażone w funkcję podwójnego alarmu (możliwość
ustawienia dwóch godzin budzenia) oraz 9-minutową drzemkę, co docenią nawet największe śpiochy. Model ten
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umożliwia również ustawienie rodzaju alarmu jakim chcemy być obudzeni. Do wyboru mamy klasyczny dźwięk
budzika lub ulubioną stację radiową. Ten drugi sposób pobudki z pewnością sprawi, że nasz dzień powitamy z
uśmiechem na twarzy.
Wyłącznik czasowy, w który wyposażono urządzenie, umożliwia ustawienie czasu pozostałego do automatycznego
wyłączenia radia w zakresie 10/20/30/40/50/60/70/80/90 minut. Funkcja przydatna szczególnie dla osób, które lubią
posłuchać radia przed snem. Radio wyłączy się automatycznie, gdy nadejdzie uprzednio wybrany czas uśpienia.
Dzięki wyposażeniu radiobudzika CR50GR w tuner FM z cyfrową syntezą PLL i możliwością zaprogramowania w
swojej pamięci 40 stacji radiowych, nie musimy za każdym razem po włączeniu urządzenia przeszukiwać wszystkich
częstotliwości, w celu znalezienia tej ulubionej.
Zielony wyświetlacz LED, wielkości 0,6”, jest niezwykle czytelny, dzięki czemu możliwe jest odczytanie aktualnej
godziny nawet z większej odległości. Dodatkowo, aby zapewnić idealną widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy,
radiobudzik posiada trzystopniową regulację przyciemniania (wysokie, średnie, niskie).
Kompaktowe rozmiary oraz soczyście zielona obudowa sprawiają, że radiobudzik CR50GR będzie oryginalnym
dodatkiem do każdego wnętrza i idealnie spełni rolę domowego zegara.
Od dzisiaj wspólne wstawanie z radiobudzikiem CR50GR będzie szybkie i przyjemne, gdyż po przebudzeniu
wystarczy wybrać jedną z zaprogramowanych ulubionych stacji radiowych i zacząć dzień śpiewająco!
Funkcje i specyfikacja:
-

Radio PLL FM z pamięcią 40 stacji
Zegar z funkcją alarmu i drzemki
Zielony wyświetlacz LED 0.6"
Podwójny alarm
Regulowane przyciemnienie wyświetlacza (wysokie, średnie, niskie)
Alarm radiem lub brzęczykiem
Podtrzymanie pamięci: 2 baterie 1,5V AA (nie załączone w zestawie)
Zasilanie sieciowe 230V~50Hz
Wymiary:106 (szer.) x 100 (wys.) x 94 (gł.) mm
Waga: 0,36 kg
Kod EAN: 5901750504051
Sugerowana cena detaliczna: 59 zł
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