
 

 

„Philips“
Originalus miniradijas

FM/MW
Garso įvestis
3 W

OR2000B
Būkite kitiems stiliaus pavyzdžiu 

pasirinkę originalų miniradiją
Šis „Philips“ originalus miniradijas grąžino žavesį radijui. Džiuginantis retro stilius su „Bass 
Reflex“ garsiakalbių sistema, garantuojančia sodrius žemuosius dažnius, ir didelė apšviesta 
analoginio derinimo rankenėlė, padėsianti itin lengvai surasti mėgstamiausias radijo stotis.

Aukščiausios kokybės radijo pojūčiai
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
• FM/MW analoginis radijo derinimas

Paprasta naudoti
• Didelė analoginio derinimo rankenėlė – lengva nustatyti
• Apšviečiamas derinimo žymeklis, kad būtų lengviau žiūrėti ir derinti
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Šiuolaikinis retro dizainas
• Šiuolaikiška legendinio „Philetta“ dizaino interpretacija



 Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių 
atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite 
mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši 
sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių 
sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių 
vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių 
garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs 
žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau 
iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia 
rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir 
sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose 
žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų 
dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema 
išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir 
sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

FM/MW analoginis derinimas

FM/MW analoginis radijo derinimas

Didelė analoginio derinimo rankenėlė
Didelė analoginio derinimo rankenėlė – lengva 
nustatyti

Apšviečiamas derinimo žymeklis
Apšviečiamas derinimo žymeklis, kad būtų lengviau 
žiūrėti ir derinti

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)

Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite 
mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir 
kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie 
„Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) 
prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių 
išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo 
muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės 
garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia 
geresnį garsą.

Legendinis „Philetta“ dizainas
Įkvėptas 1955 metų originalaus radijo – šis originalus 
radijas perėmė neužmirštamus elementus iš 
legendinio 1955 metų „Philips“ radijo imtuvo, dar 
vadinamo „Philetta BF 102 U“. Savo laiku šis 
kompaktiškas radijas džiugino klausytojus paprastu 
dizainu, stipriu garsu ir itin aiškiu priėmimu. „Philips“ 
radijo imtuvų ištakos siekia 1927 metus. Per 
dešimtmečius daugelis modelių tapo gerai žinomomis 
radijo legendomis ir kolekcionierių vertinamais 
gaminiais.
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Specifikacijos
Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Analoginis suderinimas
• Imtuvo diapazonas: FM, MW
• Dažnių diapazonas [FM]: 87,5–108 MHz
• Dažnių diapazonas [MW]: 531–1602 kHz

Garsas
• Garso sistema: Mono
• Garsumo reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių 

sistema
• Integruoti garsiakalbiai: 1

Prijungimo galimybė
• Garso įvestis (3,5 mm)

Maitinimas
• Maitinimo tipas: AC įvestis
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz

Matmenys
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 336 x 158 x 183 

mm
• Gaminio matmenys (P x A x G): 245 x 123 x 

122 mm
• Gaminio svoris: 1,33 kg

Priedai
• Greitos pradžios vadovas
• Garantija: Garantijos lapelis
•
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