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Oryginalne miniradio

FM/MW
Wejście audio
3 W

OR2000M
Wyznaczaj trendy z oryginalnym 

miniradiem
Oryginalne miniradio firmy Philips przywraca radość ze słuchania muzyki. To piękne urządzenie w stylu 

retro zapewnia potężne basy dzięki systemowi Bass Reflex. Jest równeż wyposażone w duże, 

podświetlane pokrętło do analogowego strojenia, dzięki czemu wyszukanie ulubionych stacji radiowych 

jest dziecinnie proste.

Dźwięk radia w doskonałej jakości
• Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
• Strojenie analogowych stacji radiowych FM/MW

Łatwe użytkowanie
• Duże pokrętło ułatwia analogowe strojenie
• Podświetlany wskaźnik ułatwia wyświetlanie i strojenie
• Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Współczesne wzornictwo w stylu retro
• Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa Philetta



 System Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje 
niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system 
głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu 
kompaktowego tubą basową akustycznie 
zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co 
pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt 
to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. 
System działa w ten sposób, że wprowadza w 
rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie 
basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik 
niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika 
niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie 
basów i większą ich głębię.

Strojenie stacji analogowych FM/MW

Strojenie analogowych stacji radiowych FM/MW

Duże pokrętło do analogowego strojenia
Duże pokrętło ułatwia analogowe strojenie

Podświetlany wskaźnik strojenia
Podświetlany wskaźnik ułatwia wyświetlanie i 
strojenie

AUDIO-IN (3,5 mm)

Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu 
przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno 
proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie 
do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy 
Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez 
wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń 
można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji 
bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty 
firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Wyjątkowe wzornictwo Philetta
Twórcy tego miniradia czerpali inspirację z 
oryginalnego radia z 1955 roku. Współczesna wersja 
urządzenia zapożycza ważne elementy z tamtego 
legendarnego modelu firmy Philips, znanego również 
jako Philetta „BF 102 U”. W tamtych czasach to małe 
radio zadziwiło użytkowników prostym 
wzornictwem, wspaniałym dźwiękiem i krystalicznie 
czystym odbiorem. Doświadczenia firmy Philips 
związane z odbiornikami radiowymi sięgają 1927 
roku. W ciągu kilku dekad wiele modeli zyskało 
sławę i stało się gratką dla kolekcjonerów.
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Dane techniczne
Tuner/Odbiór/Transmisja
• Strojenie stacji analogowych
• Pasma tunera: FM, ŚR.
• Zakres częstotliwości [FM]: 87,5–108 MHz
• Zakres częstotliwości [MW]: 531–1602 kHz

Dźwięk
• System dźwięku: Mono
• Regulator głośności: obrotowy (cyfrowy)

Głośniki
• Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem 

Bass Reflex
• Wbudowane głośniki: 1

Możliwości połączeń
• Wejście audio (3,5 mm)

Moc
• Rodzaj zasilania: Wejście AC
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz

Wymiary
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

336 x 158 x 183 mm
• Wymiary produktu (S x G x W): 

245 x 123 x 122 mm
• Waga produktu: 1,33 kg

Akcesoria
• Skrócona instrukcja obsługi
• Gwarancja: Broszura gwarancyjna
•
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