
 

 

Philips
Mini rádio Original

FM/MW
Entrada de áudio
3 W

OR2000M
Marque a tendência com 

o mini rádio original
Este mini rádio Original da Philips devolve a diversão à rádio. Encantadoramente retro, este oferece os 

graves poderosos do sistema de altifalantes Bass Reflex e um botão de sintonização analógico grande 

iluminado para o ajudar a encontrar as suas estações favoritas com toda a facilidade.

Experimente a rádio em alta fidelidade
• Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
• Sintonização analógica FM/MW

Fácil de utilizar
• Botão de sintonização analógico grande para sintonizar facilmente
• Ponteiro da sintonização iluminado para visualização e sintonia fáceis
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Design retro contemporâneo
• Reinterpretação contemporânea do design emblemático do Philetta



 Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona 
uma experiência dos sons graves profunda a partir 
de um sistema de altifalantes compacto. Difere de 
um sistema de altifalantes convencional devido à 
adição de um tubo de graves alinhado acusticamente 
com o woofer para optimizar o desempenho das 
frequências baixas. O resultado são graves mais 
controlados e profundos, com menor distorção. O 
sistema funciona através da ressonância da massa de 
ar no tubo de graves para vibrar como um woofer 
convencional. Combinado com a resposta do 
woofer, o sistema expande todos os sons das baixas 
frequências para criar toda uma nova dimensão de 
graves profundos.

Sintonização analógica FM/MW

Sintonização analógica FM/MW

Botão de sintonização analógico grande
Botão de sintonização analógico grande para 
sintonizar facilmente

Ponteiro da sintonização iluminado
Ponteiro da sintonização iluminado para visualização 
e sintonia fáceis

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)

Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua 
música de dispositivos portáteis e computadores. 
Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN 
(3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com 
computadores, a ligação é normalmente estabelecida 
através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, 
pode desfrutar da sua colecção de música completa 
directamente em altifalantes superiores. A Philips 
assegura sempre o melhor som.

Design emblemático do Philetta
Inspirado no rádio Original de 1955 - Este mini rádio 
Original transporta para o presente os elementos 
emblemáticos do rádio lendário da Philips de 1955, 
também conhecido como Philetta "BF 102 U". Na 
altura, este rádio compacto surpreendeu o público 
pela simplicidade do seu design, pela qualidade do 
som e pela recepção cristalina. A experiência da 
Philips na criação de rádios remonta a 1927. Ao 
longo das décadas, muitos modelos de rádios 
tornaram-se ícones famosos e itens de 
coleccionador.
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Especificações
Sintonizador/recepção/transmissão
• Sintonização analógica
• Bandas do sintonizador: FM, MW
• Gama de frequências (FM): 87,5 - 108 MHz
• Gama de frequências (MW): 531 - 1602 kHz

Som
• Sistema de som: Mono
• Controlo do volume: rotativo (digital)

Altifalantes
• Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de 

graves
• Altifalantes incorporados: 1

Conectividade
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Alimentação
• Tipo de alimentação: Entrada de CA
• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Dimensões
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 336 x 158 x 

183 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 245 x 123 x 

122 mm
• Peso do produto: 1,33 kg

Acessórios
• Manual de início rápido
• Garantia: Folheto de garantia
•
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