
 

 

Philips
Original-radio mini

DAB+, FM
Dobbel alarm, kjøkkenklokke
Lyd inn
3 W

OR2200M
Vær en trendsetter med Original Radio mini
med DAB+- og FM-radio
Denne Philips Original Radio mini gir deg en bedre radioopplevelse. Bassreflekshøyttalersystem, 
DAB+, FM-kompatibilitet og en stor bakbelyst LCD-skjerm gjør at du enkelt kan se under dårlige 
lysforhold. En innebygd kjøkkenklokke gjør den ekstra praktisk.

Opplev Hi-Fi-radio
• Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse
• Du kan nyte flere kanaler med 20 DAB-stasjoner og 20 FM-stasjoner forhåndsinnstilt

Lett å bruke
• Automatisk tidssynkronisering sikrer nøyaktig tidsinnstilling uten problemer
• Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
• Den innebygde nedtellingstimeren er svært praktisk til matlaging
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Start dagen på din måte
• Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din
• Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
• Myk og behagelig oppvåkning
• Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

Moderne retrodesign
• Moderne nytolkning av den ikoniske Philetta-designen



 Kompatibel med DAB+ og FM
Kompatibel med DAB+ og FM for en 
fullstendig radioopplevelse

Automatisk tidssynkronisering

Klokkeradioen har en funksjon for automatisk 
tidsinnstilling, slik at du aldri trenger å stille 
klokken. Klokken synkroniseres automatisk 
med radiosignaler, selv når den er slått av. Den 
oppdateres automatisk innen ett minutt etter 
at det har oppstått et behov for justering, og 
synkroniserer rutinemessig med radiosignaler 
for å sikre at den alltid viser nøyaktig 
klokkeslett. Fra den første gangen du tar 
klokkeradioen ut av esken til et strømbrudd 
finner sted, kan du stole på at dette Philips-
produktet gir deg riktig tidspunkt, pålitelig og 
uten problemer.

20 DAB-stasjoner og 20 FM-stasjoner er 
forhåndsinnstilt

Med 20 DAB-stasjoner og 20 FM-stasjoner 
forhåndsinnstilt, er favorittkanalene bare noen 
få knappetrykk unna. Når du skal 
forhåndsinnstille en stasjon, søker du deg frem 
til stasjonen du vil stille inn, og trykker deretter 
på og holder nede knappen for 
forhåndsinnstilling. Denne raske prosedyren 
lagrer radiofrekvensen automatisk, slik at du 
kan spille den av enkelt, når du vil.

Stor bakbelyst LCD-skjerm

Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning 
og enkel bruk under forhold med lite lys, og 
den gir tydelig informasjon umiddelbart.

Innebygd nedtellingstimer

Denne klokkeradioen gjør hverdagen mye 
lettere. Den innebygde nedtellingstimeren 
hjelper deg med å holde oversikten over hva 
som tilberedes, og sørger for sikkerhet og godt 
tilberedte retter. Nå kan du gå bort fra 
stekeovnen eller ovnen, og slappe av foran 
TVen eller gjøre andre gjøremål i hjemmet. 
Når tiden har gått, spilles en summealarm av 
som varsler deg om at måltidet er klart til å 
serveres.

Alarm for ukedag/helg

Denne klokkeradioen er laget med tanke på en 
moderne livsstil, og den har en dobbel 
alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi 
forskjellige alarmtider for ukedager og helg 

eller forskjellige alarminnstillinger for par. 
Alarminnstillingene kan skreddersys for samme 
alarmtid hele uken fra mandag til søndag. Eller 
du kan angi alarmen for en tidlig start på 
ukedagene fra mandag til fredag, og få sove 
lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger 
sparer denne praktiske funksjonen deg for å 
måtte stille forskjellige alarmtider hver kveld.

Dobbel alarm

Philips-lydsystemet leveres med to 
alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som 
vekker deg, og det andre tidspunktet for å 
vekke partneren din.

Myk oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig 
til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige 
alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er 
enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig 
høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil 
våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller 
summealarmen. Alarmvolumet for Myk 
oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til 
passende høyt, slik at du blir vekket på en myk 
måte.
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Klokke
• Type: Digital
• Klokkeslettformat: 12 timer, 24-timers

Alarm
• Antall alarmer: 2
• Alarmkilde: DAB-radio, FM-radio, Summealarm
• 24-timers tilbakestilling av alarm
• Snooze (repetering av alarm): Ja, 9 min
• Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: DAB (bånd III), FM
• DAB: Smart Scan, meny, infovisning
• DAB-frekvensområde: 174,9–239,2 MHz
• FM-frekvensområde: 87,5–108 MHz
• Ant. forhåndsinnstilte stasjoner: 20 (DAB), 20 (FM)
• Automatisk digital søking
• Antenne: FM-antenne

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD
• Lysstyrke på skjermen: Høy/middels/lav

Lyd
• Lydsystem: mono
• Volumkontroll: roterende (digital)

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 1

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd inn (3,5 mm)

Drift
• Strømtype: AC-inngang
• AC-inngang: 100–240 V, 50/60 Hz

Mål
• Produktmål (BxDxH): 245 x 123 x 122 mm
• Mål, emballasje (B x D x H): 336 x 158 x 183 mm
• Produktvekt: 1,1 kg

Tilbehør
• AC/DC-adapter: med avtakbare støpsler (VDE, 

Storbritannia og Australia)
• Hurtigstart-guide
• Garanti: Garantihefte
•
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