
 

 

Philips
Original radio mini

FM/MW
Audio ieeja
3 W

OR2000B
Jaunas tendences ar Original 

Radio mini
Šis Philips Original Radio mini ļauj baudīt jautrus brīžus kopā ar radioaparātu. Īpaši retro 
stilistikā ieturēts, tam ir Bass Reflex skaļruņu sistēmas jaudīgais bass un liela analogā 
noregulēšanas poga, kas ir izgaismota, lai jūs ātri varētu noskaņot uz iecienītajām stacijām.

Radio ar augstas kvalitātes skanējumu
• Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās 

frekvences skaņu
• FM/MW, analogā regulēšana

Vienkārša lietošana
• Liela analogās regulēšanas poga vieglai regulēšanai
• Izgaismots regulēšanas rādītājs vieglai skatīšanai un regulēšanai
• Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Mūsdienīgs retro dizains
• Ikoniskā Philetta dizaina mūsdienīga interpretācija



 Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.

Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu 
sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas 
skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā 
atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar 
pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas 
akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, 
tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences 
skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās 
frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma 
darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences 
skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo 
frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču 
skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu 
zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu 
dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

FM/MW, analogā regulēšana

FM/MW, analogā regulēšana

Liela analogās regulēšanas poga
Liela analogās regulēšanas poga vieglai regulēšanai

Izgaismots regulēšanas rādītājs
Izgaismots regulēšanas rādītājs vieglai skatīšanai un 
regulēšanai

Audio ieeja (3,5 mm)

Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un 
klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm 
un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN 
(3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. 
Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti 
ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, 
varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska 
skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku 
skanējumu.

Ikonisks Philetta dizains
Gūstot iedvesmu no 1955. gada Original Radio, šim 
Original Radio mini modelim ir aizgūti ikoniski 
elementi no leģendārā 1955. gada Philips radio, kas 
tiek dēvēts arī par Philetta "BF 102 U". Tolaik šis 
kompaktais radio pārsteidza lietotājus ar vienkāršo 
dizainu, lielu skaļuma līmeni un kristālskaidru 
uztveršanu. Philips radio pirmsākumi datējami ar 
1927. gadu. Paejot vairākām desmitgadēm, daudzi 
modeļi ir kļuvuši par atzītām radio ikonām un 
kolekcionāru iekārotām vērtībām.
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Specifikācijas
Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Analogā regulēšana
• Uztvērēja joslas: FM, MW
• Frekvenču diapazons [FM]: 87,5-108 MHz
• Frekvenču diapazons [MW]: 531 - 1,602 kHz

Skaņa
• Skaņu sistēma: Mono
• Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)

Skaļruņi
• Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša 

skaļruņu sistēma
• Iebūvēti skaļruņi: 1

Savienojamība
• Audio ieeja (3,5 mm)

Strāvas padeve
• Enerģijas veids: AC ievade
• Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz

Izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 336 x 158 x 183
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 245 x 123 x 

122 mm
• Produkta svars: 1,33 kg

Piederumi
• Īsa lietošanas pamācība
• Garantija: Garantijas brošūra
•
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