
 

 

Philips
Original Radio Mini

FM/MW
Audio-in bemenet
3 W

OR2000M
Teremtsen trendet az Original 

Radio Mini készülékkel
A Philips Original Radio Mini visszahozza a rádiózás örömét. Elbűvölően retró külsejű rádió, amelynek 

Bass Reflex hangsugárzó rendszere erőteljes basszusteljesítményt biztosít. A nagyméretű, analóg, 

megvilágított hangológombbal könnyedén hangolhat kedvenc rádióállomásaira.

Hi-Fi minőségű rádiózás
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• FM/MW analóg rádióhangolás

Egyszerű használat
• Nagyméretű analóg hangológomb az egyszerű hangoláshoz
• Megvilágított hangolásmutató az egyszerű vizuális megjelenítéshez és hangoláshoz
• Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Korhű retró kialakítás
• Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése



 Bass Reflex hangsugárzó rendszer

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus 
hanghatást produkál egy kompakt 
hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos 
hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is 
csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a 
mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony 
frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, 
szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy 
működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a 
levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál 
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer 
kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú 
hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza 
létre.

FM/MW analóg hangolás

FM/MW analóg rádióhangolás

Nagyméretű analóg hangológomb
Nagyméretű analóg hangológomb az egyszerű 
hangoláshoz

Megvilágított hangolásmutató
Megvilágított hangolásmutató az egyszerű vizuális 
megjelenítéshez és hangoláshoz

AUDIO-IN (3,5 mm-es)

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a 
hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt 
összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a 
Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) 
porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás 
jellemzően a headset kimenetről történik. A 
csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a 
teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű 
hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb 
hangminőséget.

Ikonikus Philetta kialakítás
Az 1955-ös Original Radio („eredeti rádió”) által 
inspirálva - Az Original Radio Mini továbbviszi a 
legendás Philetta „BF 102 U”-ként is ismert 1955-ös 
Philips rádió ikonikus elemeit. Megjelenésekor ez a 
kompakt rádió egyszerű külalakjának, az erőteljes 
hangzásnak és a kristálytiszta vételnek köszönhetően 
teljesen elbűvölte az embereket. A Philips rádió 
öröksége egészen 1927-ig nyúlik vissza. Az évtizedek 
múlásával számos típus vált ikonikussá, és került be a 
gyűjtők darabjai közé.
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Műszaki adatok
Hangolóegység/Vétel/Adás
• Analóg hangolás
• Hangolási sávok: FM, MW
• Frekvenciasáv [FM]: 87,5 - 108 MHz
• Frekvenciasáv [MW]: 531 - 1.602 kHz

Hang
• Hangrendszer: Monó
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)

Hangszórók
• Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer
• Beépített hangszórók: 1

Csatlakoztathatóság
• Audiobemenet (3,5 mm)

Tápellátás
• Táplálás típusa: AC bemenet
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz

Méretek
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 336 x 

158 x 183 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 245 × 123 × 

122 mm
• Termék tömege: 1,33 kg

Tartozékok
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Garancia: Garancialevél
•
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