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Radiobudzik Blaupunkt CR10ALU z wbudowanym czujnikiem temperatury i wilgotności

Poranne wstawanie może być całkiem przyjemne. Sygnał dźwiękowy, ulubiona stacja radiowa, a może drzemka co pięć
minut lub wstawanie po pierwszym dzwonku? Teraz sam możesz wybrać formę pobudki.

Model CR10ALU to niewielki, a jednocześnie dysponujący dużym wyświetlaczem radiobudzik o uniwersalnym
kształcie i aluminiowej obudowie, który z pewnością znajdzie swoje miejsce w każdej przestrzeni mieszkalnej.
Radiobudzik dysponuje funkcją podwójnego alarmu oraz drzemki (5-60 minut), dzięki czemu użytkownik ma
możliwość zapewnienia sobie jeszcze chwili słodkiego snu, mając zarazem pewność, że nie spóźni się do szkoły,
pracy, czy na umówione spotkanie. Budzenie może być realizowane za pomocą sygnału dźwiękowego lub wybranej
stacji radiowej, urządzenie posiada bowiem wbudowany tuner FM z możliwością zapisania w pamięci 10 stacji
radiowych. Decyzja o sposobie budzenia należy więc tylko do użytkownika.
Korzystając z modelu CR10ALU na bieżąco można monitorować temperaturę i wilgotność wewnątrz pomieszczenia,
by wiedzieć, czy warunki w jakich na co dzień przebywamy są jak najbardziej optymalne.
Zarówno zegar, jak i informacje z czujników temperatury i wilgotności wyświetlane są na dużym, bardzo czytelnym
wyświetlaczu LCD, dzięki czemu możliwe jest odczytanie aktualnej godziny nawet z większej odległości. Wyświetlacz
posiada także funkcję przyciemnienia w zależności od preferencji użytkownika.
Radiobudzik zasilany jest dołączonym zasilaczem o wartości 5 V oraz posiada slot na baterię podtrzymującą pamięć
wcześniej wykonanych ustawień.
Funkcje i specyfikacja CR10ALU:
- Radio PLL FM z pamięcią 10 stacji
- Zegar z podwójnym alarmem i funkcją drzemki (5-60 min.)
- Wbudowany czujnik temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczenia
strona 1 / 2

newss.pl

Radiobudzik Blaupunkt CR10ALU z wbudowanym czujnikiem temperatury i wilgotności

- Duży wyświetlacz LCD
- Aluminiowa obudowa
- Przyciemnianie wyświetlacza
- Alarm radiem lub brzęczykiem
- Zasilanie: DC 5 V 1 A
- Podtrzymanie pamięci: 1xCR2032 (brak baterii w zestawie)
- Wymiary: 194 (sz.) x 81 (w.) x 48(g.) mm
- Waga: 0,21 kg
- • Kod EAN: 5901750503931
Sugerowana cena detaliczna brutto: 129 zł
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