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OR2000M
Κάντε μια δήλωση στιλ, με 

το ρετρό μίνι ραδιόφωνο
Αυτό το μίνι ρετρό ραδιόφωνο της Philips ζωντανεύει ξανά τη ζεστασιά των ραδιοκυμάτων! Με 

υπέροχη παλιά εμφάνιση, προσφέρει την πανίσχυρη απόδοση του συστήματος ανάκλασης 

μπάσων και διαθέτει μεγάλο αναλογικό περιστροφικό κουμπί με φωτισμό, για να συντονίζεστε 

στους αγαπημένους σας σταθμούς με απόλυτη άνεση.

Ραδιοφωνική ακρόαση υψηλής πιστότητας
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
• Αναλογικός συντονισμός ραδιοφώνου FM/MW

Εύκολη χρήση
• Μεγάλο αναλογικό περιστροφικό κουμπί, για εύκολο συντονισμό
• Φωτιζόμενος δείκτης, για εύκολη προβολή και συντονισμό
• Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Σύγχρονο ρετρό σχέδιο
• Η σύγχρονη μεταφορά του θρυλικού σχεδίου Philetta



 Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει 
πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα 
ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα 
συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει 
πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά 
στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της 
απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του 
συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια 
μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα 
λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον 
αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα 
συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την 
απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το 
σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη 
δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων 
μπάσων.

Αναλογικός συντονισμός FM/MW

Αναλογικός συντονισμός ραδιοφώνου FM/MW

Μεγάλο αναλογικό περιστροφικό 
κουμπί
Μεγάλο αναλογικό περιστροφικό κουμπί, για 
εύκολο συντονισμό

Φωτιζόμενος δείκτης
Φωτιζόμενος δείκτης, για εύκολη προβολή και 
συντονισμό

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)

Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη 
σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον 
υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή 
σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ 
ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση 
συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. 
Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να 
απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή 
απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας 
ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ 
καλύτερο ήχο.

Θρυλικό σχέδιο Philetta
Εμπνευσμένο από το ραδιόφωνο του 1955 - Αυτό 
το μίνι ρετρό ραδιόφωνο συνεχίζει τη θρυλική 
παράδοση του ραδιόφωνου του 1955 της Philips, 
γνωστού επίσης ως Philetta "BF 102 U". Στην 
εποχή του, αυτό το μικρού μεγέθους ραδιόφωνο 
κατέπληξε τα πλήθη με την απλή σχεδίαση, τον 
πανίσχυρο ήχο και την πεντακάθαρη λήψη του. Η 
παρουσία της Philips στο χώρο των ραδιοφώνων 
ξεκινά από το 1927. Με την πάροδο των 
δεκαετιών, πολλά μοντέλα αναδείχθηκαν σε 
θρυλικά σύμβολα και συλλεκτικά είδη.
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Προδιαγραφές
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αναλογικός συντονισμός
• Ζώνες δέκτη: FM, MW
• Εύρος συχνοτήτων [FM]: 87,5 - 108 MHz
• Εύρος συχνοτήτων [MW]: 531 - 1.602 kHz

Ήχος
• Σύστημα ήχου: Μονοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός 

(ψηφιακός)

Ηχεία
• Τύποι ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση 
μπάσων

• Ενσωματωμένα ηχεία: 1

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Ρεύμα
• Τύπος ισχύος: Είσοδος AC
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 336 x 158 x 

183 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 245 x 123 x 

122 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 1,33 κ.

Αξεσουάρ
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης
•
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