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OR2000B
Stabiliţi tendinţele cu 

miniradioul original
Acest miniradio original Philips readuce veselia aparatelor radio. Delicios de retro, oferă 
un bas puternic prin sistemul de boxe Bass Reflex şi un buton mare de reglare analogică 
care stă aprins pentru a vă ajuta să prindeţi uşor posturile dvs. favorite.

Experienţă radio de înaltă fidelitate
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Reglare radio analogică FM/MW

Ușor de utilizat
• Buton mare de reglare analogică pentru selectare rapidă
• Pointer de selectare iluminat pentru vizualizare și selectare ușoare
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Design retro contemporan
• Reinterpretare contemporană a designului de referinţă Philetta



 Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas 
puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni 
mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-
un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, 
pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. 
Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu 
mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Reglare analogică FM/MW

Reglare radio analogică FM/MW

Buton mare de reglare analogică pentru
Buton mare de reglare analogică pentru selectare 
rapidă

Pointer de selectare iluminat
Pointer de selectare iluminat pentru vizualizare și 
selectare ușoare

INTRARE AUDIO (3,5 mm)

Executaţi o singură conexiune și bucuraţi-vă de toată 
muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. 
Conectaţi dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO 
(3,5 mm ) al setului Philips. În cazul calculatoarelor 
conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru 
căști. După conectare vă puteţi bucura direct de 
întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare 
superioare. Philips oferă un sunet de calitate 
superioară.

Design de referinţă Philetta
Inspirat de radioul original din 1955 - Acest miniradio 
original duce mai departe elementele clasice ale 
radioului Philips legendar din 1955, cunoscut și ca 
Philetta „BF 102 U”. La momentul apariţiei, acest 
radio compact uimea audienţa prin simplitatea 
designului, sunetul puternic și claritatea recepţiei. 
Moștenirea radioului Philips datează din 1927. De-a 
lungul anilor numeroase modele au devenit radiouri 
de referinţă renumite sau obiecte de colecţie.
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Specificaţii
Tuner/Recepţie/Transmisie
• Acord analogic
• Benzi pentru tuner: FM, MW
• Gamă de frecvenţe [FM]: 87,5 - 108 MHz
• Gamă de frecvenţe [MW]: 531 - 1.602 kHz

Sunet
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: rotativ (digital)

Difuzoare
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex
• Difuzoare încorporate: 1

Conectivitate
• Intrare audio (3,5 mm)

Alimentare
• Tip alimentare: Intrare CA
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz

Dimensiuni
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 336 x 158 x 

183 mm
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 245 x 123 x 122 mm
• Greutate produs: 1,33 kg

Accesorii
• Ghid de iniţiere rapidă
• Garanţie: Certificat de garanţie
•
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