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Kaksi herätysaikaa, ajastinkello
Äänitulo
3 W

OR2200M
Uusia trendejä Original-miniradiolla

DAB+- ja FM-radiolla
Philips Original -miniradio mullistaa radion kuuntelun. Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 
DAB+, FM-yhteensopivuus ja suuri taustavalaistu LCD-näyttö. Mukana myös kätevä 
ajastinkello.

Erittäin autenttinen radiotoisto
• DAB+- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
• Suosikkiradioasemasi nopeasti käyttöön – 20 DAB- ja 20 FM-pikavalintakanavaa

Helppokäyttöinen
• Automaattinen ajan synkronointi varmistaa ajan tarkkuuden vaivattomasti
• Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä
• Kiinteä ajastin apuna keittiössä
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herätys arkipäivinä/viikonloppuna elämäntyylin mukaan
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
• Herää aamuun miellyttävästi
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

Nykyaikainen retromuotoilu
• Nykyaikainen tulkinta tyylikkäästä Philetta-mallista



 DAB+- ja FM-yhteensopiva
DAB+- ja FM-yhteensopivuus lisää 
valinnanvaraa

Automaattinen ajan synkronointi

Kelloradiosi automaattisen 
ajanasetustoiminnon ansiosta sinun ei koskaan 
tarvitse asettaa aikaa. Kello synkronoituu 
automaattisesti radiosignaalien avulla, myös 
silloin kun sen virta on katkaistu. Se päivittää 
ajan minuutin kuluessa, aina kun aika pitää 
päivittää ja synkronoi ajan säännöllisesti 
radiosignaalien avulla niin, että aika on aina 
asetettu oikein. Voit luottaa, että Philips-
laitteesi näyttää oikeaa aikaa myös silloin, kun 
otat tuotteen ensimmäistä kertaa 
pakkauksestaan tai sähkökatkon aikana. Ajan 
näyttö on luotettavaa ja vaivatonta.

20 DAB- ja 20 FM-pikavalintakanavaa

Saat suosikkiradioasemasi käyttöön 
muutamalla painalluksella 20 DAB- ja 20 FM-
pikavalinnan ansiosta. Voit asettaa pikavalinnan 
virittämällä ensin radioaseman ja pitämällä 
sitten pikavalintapainiketta painettuna. Tämän 
jälkeen voit kuunnella radioasemaa milloin 
tahansa painamalla pikavalintapainiketta.

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö

Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö 
on helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot 
selkeästi yhdellä silmäyksellä.

Kiinteä ajastin

Voit sijoittaa kelloradion keittiöön ja 
hyödyntää sen ajastinta valmistaessasi suussa 
sulavia herkkuja. Laita ruoka liedelle, säädä 
valmistusaika ajastimeen ja rentoudu hetki 
vaikkapa TV:n äärellä – ajastimen merkkiääni 
kertoo, että ruokasi on pian valmista 
tarjottavaksi.

Herätys arkipäivinä/viikonloppuna

Nykyisen elämäntavan huomioon ottavassa 
kelloradiossa on kaksi herätyskelloa, joten voit 
määrittää eri herätysajan arkipäiviksi ja 
viikonlopuiksi tai eri herätysajan itsellesi ja 

kumppanillesi. Voit esimerkiksi määrittää 
saman herätysajan joka päivälle tai aikaisemman 
ajan arkipäiviksi ja myöhäisemmän 
viikonlopuksi, jolloin voit ottaa rennosti. 
Valitsitpa minkä vaihtoehdon tahansa, tämän 
kätevän toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse 
säätää herätysaikoja joka ilta.

Kaksi herätysaikaa

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi 
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja 
kumppanillesi eri herätysajat.

Hilj. herätys

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain 
kovenevaan herätysääneen. Normaalit 
herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai 
epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi 
hereille. Valitse herätysääneksi 
suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. 
Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen 
miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta 
heräät rauhallisesti.
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Kello
• Tyyppi: Digitaalinen
• Kellonajan muoto: 12 h, 24 h

Herätys
• Herätyksiä: 2
• Herätysääni: DAB-radio, FM-radio, Summeri
• 24 tunnin välein toistuva herätys: KYLLÄ
• Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä; 9 

minuuttia
• Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: DAB (Band III), FM
• DAB: Smart Scan -toiminto, valikko, infonäyttö
• DAB-taajuusalue: 174,9—239,2 MHz
• FM-taajuusalue: 87,5–108 MHz
• Pikavalintakanavien lukumäärä: 20 (DAB), 20 (FM)
• Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
• Antenni: FM-antenni

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD
• Näytön kirkkaus: Suuri/keskitaso/alhainen

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: mono
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä 

(digitaalinen)

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 1

Liitännät
• Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Virta
• Virtatyyppi: AC-tulo
• Verkkovirran tulo: 100-240V, 50/60 Hz

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 245 x 123 x 122 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 336 x 158 x 183 mm
• Tuotteen paino: 1,1 kg

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: irrotettavat pistokkeet (VDE, UK ja 

AU)
• Pikaopas: KYLLÄ
• Takuu: Takuuvihko
•
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