
FYSIC FC-240 Alarmklok met groot display   
 
Wekker met groot display  
Een geschikte wekker hoeft maar aan een aantal kenmerken te voldoen. De tijd moet goed 
af te lezen zijn en hij moet u wekken op een door u gewenst tijdstip. Maar als uw gehoor of 
zicht wat achteruit zijn gegaan, voldoen de meeste ‘normale’ wekkers dus niet meer aan uw 
eisen. Daarom heeft Fysic de FC-240 alarmklok met groot display ontwikkeld, die wel aan 
alle normen en wensen van senioren voldoet. De tijd wordt op een groot display 
weergegeven dat ook voor mensen met een verminderde zichtfunctie nog goed te zien is. 
Ook overdag, want het LED-display is uitstekend verlicht. Overigens dimt het display zichzelf 
als het donker wordt, zodat het schijnsel uw nachtrust niet verstoort. Het feit dat u ook door 
lichtsignalen gewekt wordt en de uitbreidingsmogelijkheid met een trilalarm (shaker) maakt 
de wekker voor slechthorenden geschikt.  
 
Wekker met alle functionaliteiten  
Ondanks zijn slimme, minimalistische ontwerp herbergt de wekker alle functies die u 
verwacht kunt van een producent als Fysic. Zo kunnen er niet één maar twee alarmtijden 
ingesteld worden. En als de wekker gaat kunt u deze uitzetten en opstaan, maar uiteraard 
beschikt hij ook over een sluimerfunctie die dat ‘even lekker omdraaien’-momentje mogelijk 
maakt. Een druk op de knop en de wekker zal even later nogmaals afgaan. En dankzij de 
backup-voeding door twee optionele AAA batterijen hoeft u nooit meer de tijd en de alarmen 
opnieuw in te stellen als de stroom even afgesloten is geweest. Handig!  
Alle voordelen van de FC-240 wekker op een rijtje:  
 

- Voorzien van een groot helder verlicht LED-display dat dimt als het donker wordt. 
- Twee alarmtijden in te stellen. 
- Wekt met geluid en licht én desgewenst met de optionele shaker (trilalarm) FC-240S 

 
Voeding:  220 volt voeding middels meegeleverde 5 v lichtnetadapter 
 
Afmetingen:  circa 17 x 6 x 6 cm 
 
 
FC-240S Trilalarm ter optionele uitbreiding van de FC-240 wekker   
 
De FC-240S is een zogenaamde shaker, of in beter Nederlands: een trilalarm of trilschijf. 
Hij kan worden aangesloten op de FC-240 alarmklok met groot display van Fysic.  
Hoe werkt het trilalarm? Het trilalarm wordt met een simpel kabeltje aan uw wekker 
verbonden. Daarna legt u het alarm onder uw kussen. Het platte ontwerp maakt dat u er 
tijdens het slapen geen enkele hinder van ondervindt. Op het moment dat uw wekker gaat - 
op één van de twee alarmtijden die u in de FC-240 wekker kan instellen - zal de shaker gaan 
trillen. Die trilling voelt u door uw kussen en zo wordt u gewekt. Samen met het lichtsignaal 
dat de wekker afgeeft kunt u er zeker van zijn dat u zich nooit meer verslaapt.  
 
Een opsomming van alle functies van de FC-240S shaker (trilalarm) 
 

- De shaker maakt van uw FC-240 wekker een wekker voor slechthorenden.  
- Het alarm is geschikt voor plaatsing onder uw kussen.  


