
 

 

Philips
Original-radio mini

FM/MB
Lyd inn
3 W

OR2000M
Vær en trendsetter med 

Original Radio mini
Philips Original-radio mini gjør det gøy med radio igjen. Radioen har et herlig retropreg, 
kraftig bass fra bassrefleks-høyttalersystemet og en stor knapp for analog innstilling med 
bakbelysning som gjør det enkelt å finne frem til favorittstasjonene.

Opplev Hi-Fi-radio
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass
• FM/MW analog radioinnstilling

Lett å bruke
• Stor knapp for analog innstilling gjør det enkelt å stille inn
• Opplyst peker for innstilling gjør det enkelt å se og stille inn
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Moderne retrodesign
• Moderne nytolkning av den ikoniske Philetta-designen



 Bassrefleks-høyttalersystem

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp 
bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I 
tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig 
høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk 
justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av 
de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, 
kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet 
fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen 
slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I 
kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker 
systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon 
av dyp bass.

FM/MW analog innstilling

FM/MW analog radioinnstilling

Stor knapp for analog innstilling
Stor knapp for analog innstilling gjør det enkelt å 
stille inn

Opplyst peker for innstilling
Opplyst peker for innstilling gjør det enkelt å se og 
stille inn

Lyd inn (3,5 mm)

Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken 
fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å 
koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på 
Philips-settet. På datamaskiner opprettes 
tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når 
tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede 
deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses 
høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Ikonisk Philetta-design
Inspirert av Original-radioen fra 1955 – Original-
radioen mini fører videre de ikoniske elementene til 
den legendariske Philips-radioen fra 1955, også kjent 
som Philetta "BF 102 U". Da den kom på markedet, 
ble den en braksuksess med sin simplistiske design, 
sin store lyd og sitt krystallklare mottak. Philips' 
radiotradisjon strekker seg tilbake til 1927. Gjennom 
tiårene har mange modeller blitt velkjente 
radioikoner og samlerobjekter.
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Spesifikasjoner
Tuner/mottak/overføring
• Analog innstilling
• Tunerbånd: FM, MB
• Frekvensområde [FM]: 87,5–108 MHz
• Frekvensområde [MW]: 531–1602 kHz

Lyd
• Lydsystem: Mono
• Volumkontroll: roterende (digital)

Høyttalere
• Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem
• Innebygde høyttalere: 1

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd inn (3,5 mm)

Drift
• Strømtype: AC-inngang
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

Mål
• Mål, emballasje (B x D x H): 336 x 158 x 183 mm
• Produktmål (BxDxH): 245 x 123 x 122 mm
• Produktvekt: 1,33 kg

Tilbehør
• Hurtigstart-guide
• Garanti: Garantihefte
•
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