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Ρετρό μίνι ραδιόφωνο

DAB+, FM
Διπλό ξυπνητήρι, χρονόμετρο
Είσοδος ήχου
3 W

OR2200M
Κάντε μια δήλωση στιλ, με το ρετρό μίνι ραδιόφωνο
με ραδιόφωνο DAB+ και FM
Αυτό το ρετρό μίνι ραδιόφωνο της Philips θα σας συναρπάσει. Διαθέτει σύστημα ανάκλασης 

μπάσων, DAB+, συμβατότητα FM και μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό, για να βλέπετε τις 

ενδείξεις ακόμα και τη νύχτα. Το ενσωματωμένο χρονόμετρο προσφέρει μια πινελιά άνεσης.

Ραδιοφωνική ακρόαση υψηλής πιστότητας
• Συμβατότητα με DAB+ και FM, για ολοκληρωμένη ραδιοφωνική εμπειρία
• Απολαύστε περισσότερα κανάλια, χάρη στη δυνατότητα αποθήκευσης 20 σταθμών DAB 
και 20 σταθμών FM

Εύκολη χρήση
• Ο αυτόματος συγχρονισμός ώρας εξασφαλίζει ακριβή ώρα χωρίς προβλήματα
• Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για εύκολη ανάγνωση σε χαμηλό φωτισμό
• Ενσωματωμένο χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, για άνεση στην κουζίνα
• Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο
• Ξυπνητήρι με ρυθμίσεις για καθημερινές/σαββατοκύριακο, για να ακολουθεί τους ρυθμούς 
της ζωής σας

• Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες
• Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα
• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη 
σας μουσική



 Συμβατότητα με DAB+ και FM
Συμβατότητα με DAB+ και FM, για 
ολοκληρωμένη ραδιοφωνική εμπειρία

Αυτόματος συγχρονισμός ώρας

Με την αυτόματη λειτουργία ρύθμισης ώρας 
στο ραδιορολόι σας, δεν θα χρειαστεί ποτέ 
να ρυθμίσετε την ώρα. Το ρολόι 
συγχρονίζεται αυτόματα με τα ραδιοφωνικά 
σήματα, ακόμα και αν είναι 
απενεργοποιημένο. Ενημερώνεται μόνο του 
μέσα σε ένα λεπτό όταν προκύπτει άμεση 
ανάγκη προσαρμογής και συγχρονίζεται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα με τα 
ραδιοφωνικά σήματα, ώστε να προβάλλει 
πάντοτε την ακριβή ώρα. Από την πρώτη 
κιόλας στιγμή που θα βγάλετε το ραδιορολόι 
από τη συσκευασία έως ότου προκύψει 
κάποια διακοπή ρεύματος, μπορείτε να 
βασίζεστε στη Philips για τη σωστή ώρα, 
χωρίς προβλήματα και αξιόπιστα.

Αποθήκευση 20 σταθμών DAB και 20 
σταθμών FM

Χάρη στη δυνατότητα αποθήκευσης 20 
σταθμών DAB και 20 σταθμών FM, μπορείτε 
να απολαύσετε τα αγαπημένα σας κανάλια με 
το πάτημα λίγων κουμπιών. Για να 

αποθηκεύσετε ένα σταθμό, συντονιστείτε 
στο σταθμό που θέλετε και πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής. Με 
αυτήν την εύκολη διαδικασία, η ραδιοφωνική 
συχνότητα αποθηκεύεται αυτόματα, για να 
τη βρίσκεται εύκολα όποτε θέλετε.

Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο 
φωτισμό

Η οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό 
διευκολύνει την ανάγνωση και το χειρισμό 
σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και παρέχει 
ευανάγνωστες πληροφορίες με μια ματιά.

Ενσωματωμένο χρονόμετρο 
αντίστροφης μέτρησης

Αυτό το ραδιορολόι κάνει πιο εύκολη την 
καθημερινή σας ζωή. Χάρη στο 
ενσωματωμένο χρονόμετρο αντίστροφης 
μέτρησης, μπορείτε να παρακολουθείτε το 
μαγείρεμα και να ετοιμάζετε υπέροχα 
γεύματα με ασφάλεια. Πλέον, δεν χρειάζεται 
να βρίσκεστε στην κουζίνα ενώ ετοιμάζεται 
το φαγητό - μπορείτε να χαλαρώσετε για 
λίγο μπροστά από την τηλεόραση ή να 
κάνετε άλλες δουλειές στο σπίτι. Μόλις 
τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, θα ηχήσει 

ο βομβητής, για να σας ενημερώσει ότι το 
γεύμα σας είναι έτοιμο.

Ξυπνητήρι με ρυθμίσεις για 
καθημερινές/σαββατοκύριακο

Αυτό το ρολόϊ-ραδιόφωνο είναι σχεδιασμένο 
έχοντας κατά νου τους σύγχρονους τρόπους 
ζωής και διαθέτει διπλό ξυπνητήρι, που σας 
επιτρέπει να ρυθμίσετε διαφορετικές ώρες 
αφύπνισης για τις καθημερινές και το 
σαββατοκύριακο ή διαφορετικές ώρες για τα 
ζευγάρια. Οι ρυθμίσεις αφύπνισης μπορούν 
να προσαρμοστούν για τις ίδιες ώρες 
αφύπνισης για ολόκληρη την εβδομάδα από 
Δευτέρα έως Κυριακή. Διαφορετικά, 
μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση για 
πρωινό ξύπνημα τις καθημερινές και για 
νωχελικό ξύπνημα τα σαββατοκύριακα. Ότι 
και εάν επιλέξετε, με αυτές τις χρήσιμες 
λειτουργίες δεν θα χρειάζεται να χάνετε το 
χρόνο σας ρυθμίζοντας διαφορετικές ώρες 
αφύπνισης κάθε βράδυ.

Διπλό ξυπνητήρι

Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο 
ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα 
αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την 
άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.
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Ρολόι
• Τύπος: Ψηφιακό
• Μορφή ώρας: 12ωρη, 24ωρη

Αφύπνιση
• Αριθμός αφυπνίσεων: 2
• Πηγή αφύπνισης: Ραδιόφωνο DAB, Ραδιόφωνο 

FM, Βομβητής
• Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών
• Επανάληψη αφύπνισης (snooze): Ναι, 9 λεπτά
• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 λεπτά

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: DAB (Ζώνη III), FM
• DAB: έξυπνη σάρωση, μενού, εμφάνιση 
πληροφοριών

• Εύρος συχνοτήτων DAB: 174,9 - 239,2 MHz
• Εύρος συχνοτήτων FM: 87,5 - 108 MHz
• Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 20 (DAB), 20 

(FM)
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Κεραία: Κεραία FM

Ευκολία
• Τύπος οθόνης: LCD
• Φωτεινότητα οθόνης: Υψηλή/μεσαία/χαμηλή

Ήχος
• Σύστημα ήχου: μονοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός 

(ψηφιακός)

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 1

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Ρεύμα
• Τύπος ισχύος: Είσοδος AC
• Είσοδος ισχύος AC: 100-240V, 50/60Hz

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 245 x 123 x 

122 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 336 x 158 x 

183 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 1,1 κ.

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: με αποσπώμενα βύσματα 

(VDE, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία)
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης
•
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