
Multifunkční Hodiny Budík Teploměr Zrcadlo 4v1 

 
 4v1 - hodiny, budík, zrcadlo a teploměr ! Vše v jednom senzačním zařízení. Budík je vybaven 

předním zrcátkem, které zobrazuje informace, jako je čas a teplota. Kompaktní rozměry a 
nízká hmotnost vám umožní vzít ji na cestu. Ideální pro spaní ve stanu, kde přední zrcátko 
umožňuje rychlé líčení a účesy. Budík má funkci odložení - když zvoní budík a uživatel stiskne 
tlačítko SNZ / LIGHT, které se spustí, lze dobu zpoždění individuálně nastavit v rozsahu 5-60 
minut. 
 

 NOČNÍ REŽIM - od 18:00 do 6:00 zařízení svítí s menší intenzitou . Noční režim se zapne 
změnou nastavení na verzi ON. Kromě nočního režimu je také možné ručně upravit jas 
během dne. 
 

 2 MOŽNOSTI DODÁVKY NAPÁJENÍ - zařízení je schopné napájení pomocí kabelu USB, poté 
se rozsvítí v nepřetržitém režimu. Napájení 3 AAA bateriemi (není součástí dodávky), 
nastavení umožňuje 10 sekund osvětlení, po kterém vyprší. Pro restart stačí stisknout 
tlačítko SNZ / LIGHT. Tím se šetří energie - není třeba neustále utrácet peníze za nové 
baterie. 
 

 TEPLOMĚR - produkt má možnost měřit teplotu v dané místnosti; zobrazuje se ve stupních 
Celsia nebo Fahrenheita . 
 

 SPECIFIKACE 
barva pouzdra: bílá 
barva podsvícení: bílá 
napájení: 3x AAA (není součástí dodávky) / napájení 
formát času: 24/12 hodin 
Teplota: ° C / ° F 
rozměry (délka / šířka / výška): 14 / 5,5 / 3,5 cm 
délka kabelu: 100 cm 
hmotnost: 0,11 kg 
hmotnost s balením: 0,13 kg 

Varování! Po obdržení produktu odstraňte ochranný film z displeje. 

 

RECYKLACE 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na 

konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní 

prostředí! Přispějte k jeho ochraně! 

 

ZÁRUKA 

Na  produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 

neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 

provedených třetí osobou. 

 


