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Bli trendsättande med 

miniradion Original
Philips miniradio Original visar att det återigen kan vara roligt med radio. Den har en snygg 
retrodesign, basreflexhögtalare med kraftfull bas och en stor, analog inställningsratt som 
tänds för att du lätt ska kunna hitta dina favoritkanaler.

Radiounderhållning i Hi-Fi
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
• Analog FM/MW-radioinställning

Lättanvänd
• Stor, analog inställningsratt för enkel inställning
• Upplyst inställningsvisare för enkel visning och inställning
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Modern retrodesign
• Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen



 Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta 
högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor 
genom att en baskanal är akustiskt förbunden med 
woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från 
systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas 
och mindre distorsion. Det fungerar genom att 
luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva 
nya djupa basljud.

Analog FM/MW-inställning

Analog FM/MW-radioinställning

Stor, analog inställningsratt för
Stor, analog inställningsratt för enkel inställning

Upplyst inställningsvisare
Upplyst inställningsvisare för enkel visning och 
inställning

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från 
bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till 
ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-
enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från 
headsetutgången. När anslutningen har upprättats 
kan du njuta av hela din musiksamling direkt i 
överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt 
bättre ljud.

Klassisk Philetta-design
Inspirerad av 1955 års originalradio - Den här 
originalminiradion för vidare de klassiska elementen 
från Philips legendariska radio från 1955, även känd 
som Philetta "BF 102 U". På den tiden slog den 
kompakta radion sin publik med häpnad med sin 
enkla design, sitt stora ljud och sin kristallklara 
mottagning. Philips radiohistoria sträcker sig tillbaka 
till 1927. Genom årtiondena har många modeller 
blivit välkända samlarobjekt.
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Specifikationer
Mottagare/mottagning/sändning
• Analog inställning
• Radioband: FM, AM
• Frekvensomfång [FM]: 87,5-108 MHz
• Frekvensomfång [MW]: 531-1 602 kHz

Ljud
• Ljudsystem: Mono
• Volymkontroll: ratt (digital)

Högtalare
• Högtalartyper: basreflexhögtalare
• Inbyggda högtalare: 1

Anslutningar
• Ljudingång (3,5 mm)

Effekt
• Strömtyp: AC-ingång
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

Mått
• Förpackningens mått (B x D x H): 336 x 158 x 183 

mm
• Produktmått (B x D x H): 245 x 123 x 122 mm
• Produktvikt: 1,33 kg

Tillbehör
• Snabbstartguide
• Garanti: Garantibevis
•
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