
 

 

Philips
Minirádio Original

DAB+, FM
Dva časy buzení, kuchyňská 
minutka
Audio-in
3 W

OR2200M
Udávejte nové trendy s minirádiem Original
s rádiem DAB+ a FM
Minirádio Philips Original umocní vaše zážitky při poslechu rádia. Systém reproduktorů 
Bass Reflex, kompatibilita s rádiem DAB+, FM a velký podsvícený displej LCD vám zaručí 
viditelné zobrazení i při malém osvětlení. Vestavěný časovač zvyšuje pohodlí.

Zážitek z Hi-Fi rádia
• Kompatibilní s DAB+ a FM pro úplný požitek z rádia
• Můžete si vychutnat více kanálů z nabídky 20 stanic DAB a 20 předvoleb stanic FM

Snadné použití
• Automatická synchronizace času bez problému zajistí přesný čas
• Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
• Vestavěné odpočítávání času pro praktické využití v kuchyni
• Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Začněte den podle sebe
• Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu
• Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání
• Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě

Soudobý retro design
• Soudobá verze ikonického designu Philetta



 Kompatibilní s rádiem DAB+ a FM
Kompatibilní s DAB+ a FM pro úplný požitek 
z rádia

Automatická synchronizace času

Díky funkci automatického nastavení času 
v radiobudíku se již nikdy nemusíte starat o 
nastavování času. Hodiny se automaticky 
synchronizují pomocí rádiových signálů i 
v případě, že jsou vypnuty. Pokud je třeba 
naléhavě upravit nastavení, aktualizace se 
provede během jedné minuty. Probíhají i 
pravidelné synchronizace pomocí rádiových 
signálů, aby byl vždy zajištěn přesný čas. 
Počínaje prvním okamžikem, kdy radiobudík 
vytáhnete z krabice, a konče výpadkem 
dodávky elektřiny se můžete na svůj produkt 
Philips spolehnout: poskytne vám správný čas, 
bez problémů a bez kompromisů.

20 stanic DAB a 20 předvoleb stanic FM

20 stanic DAB a 20 předvoleb stanic FM se 
postará o to, aby k vašim oblíbeným kanálům 
vedlo jen několik stisknutí tlačítek. Chcete-li 
naprogramovat předvolbu, jednoduše nalaďte 
požadovanou stanici a poté stiskněte a přidržte 
tlačítko předvolby. Tento rychlý postup 
umožňuje automatické uložení rádiové 
frekvence a zajistí vám snadný přístup, kdykoli 
si budete přát.

Velký podsvícený LCD displej

Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné 
prohlížení a obsluhu při slabém světle a na 
první pohled poskytuje jasné informace.

Vestavěné odpočítávání času

Tento radiobudík poskytuje to nejvyšší pohodlí 
pro každodenní život. Vestavěné odpočítávání 
času pomáhá sledovat právě vařené potraviny a 
zajistit bezpečnost a dobře uvařené pokrmy. 
Nyní můžete odejít od sporáku nebo trouby a 
chvíli odpočívat u televizoru nebo se věnovat 
jiným domácím pracím. Jakmile uplyne 
stanovená doba, zazní bzučák a připomene 
vám, že jídlo je připraveno k podávání.

Budík s nastavením na všední dny a 
víkend

Tento radiobudík, navržený pro moderní 
životní styl, je vybaven dvěma budíky, takže je 
možné nastavit různé časy buzení pro pracovní 
dny i pro víkend nebo různé časy buzení pro 

páry. Nastavení budíku lze přizpůsobit na celý 
týden od pondělí do neděle. Případně si 
můžete nastavit budík na dřívější vstávání 
v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco 
o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější 
buzení. Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným 
funkcím si ušetříte problémy s nastavováním 
budíku každý večer.

Duální budík

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy 
buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro 
vašeho partnera.

Jemné buzení

Začněte den správně jemným probuzením 
pomocí postupně sílícího signálu buzení. 
Normální zvuk signálu buzení s nastavenou 
hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás 
probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste 
nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. 
Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou 
stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení 
s postupně sílící hlasitostí, která přechází 
z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý 
zvuk, pro příjemné probuzení.
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Hodiny
• Typ: Digitální
• Formát času: 12hodinový, 24hodinový

Budík
• Počet buzení: 2
• Zdroj budíku: Rádio DAB, Rádio FM, Bzučák
• 24hodinové nastavení budíků: Ano
• Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
• Časovač: 15/30/60/90/120 min

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: Systém DAB (pásmo III), FM
• Příjem v systému DAB: Smart Scan, nabídka, 

informační displej
• Rozsah frekvence DAB: 174,9–239,2 MHz
• Rozsah frekvence FM: 87,5–108 MHz
• Počet předvoleb stanic: 20 (DAB), 20 (FM)
• Automatické digitální ladění: Ano
• Anténa: Anténa FM

Pohodlí
• Typ displeje: LCD
• Jas displeje: Vysoký/Střední/Nízký

Zvuk
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 1

Možnosti připojení
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Spotřeba
• Typ zdroje: Vstup AC
• Vstup střídavého napájení: 100–240 V, 50/60 Hz

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 245 x 123 x 122 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 336 x 158 x 183 mm
• Hmotnost výrobku: 1,1 kg

Příslušenství
• Napájecí adaptér: s odnímatelnými zástrčkami 

(VDE, UK, AU)
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Záruka: Záruční list
•
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