
 

 

Philips
Oryginalne miniradio

DAB+, FM
Podwójny alarm, minutnik
Wejście audio
3 W

OR2200M
Wyznaczaj trendy z oryginalnym miniradiem
dzięki radiu DAB+ i FM
Oryginalne miniradio firmy Philips zwiększa przyjemność słuchania dzięki systemowi Bass Reflex, 

zgodności z DAB+ i FM, a także dużemu, podświetlanemu wyświetlaczowi LCD, który ułatwia 

korzystanie z urządzenia przy słabym świetle. Dodatkowe udogodnienie stanowi wbudowany minutnik.

Dźwięk radia w doskonałej jakości
• Zgodność z DAB+ i FM zapewnia najlepszy odbiór stacji radiowych
• Więcej kanałów dzięki możliwości zaprogramowania 20 stacji DAB i 20 stacji FM

Łatwe użytkowanie
• Funkcja automatycznej synchronizacji zegara zapewnia wyświetlanie dokładnej godziny bez 

problemów
• Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle
• Wbudowany minutnik zapewnia wygodę w kuchni
• Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Zacznij dzień, jak lubisz
• Alarm codzienny/weekendowy doskonale wpisujący się w styl życia
• Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
• Łagodne budzenie bez stresu
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce

Współczesne wzornictwo w stylu retro
• Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa Philetta



 Zgodność z DAB+ i FM
Zgodność z DAB+ i FM zapewnia najlepszy 
odbiór stacji radiowych

Automatyczna synchronizacja zegara

Dzięki funkcji automatycznego ustawiania 
zegara w radiobudziku nie trzeba samodzielnie 
wprowadzać godziny. Zegar jest 
zsynchronizowany z sygnałami radiowymi, 
nawet kiedy urządzenie jest wyłączone. W 
razie pilnej potrzeby radiobudzik jest 
aktualizowany samoczynnie w ciągu minuty, a 
standardowa synchronizacja z sygnałami 
radiowymi gwarantuje wyświetlanie zawsze 
dokładnej godziny. Od wyjęcia urządzenia z 
pudełka aż do ewentualnej awarii prądu to 
urządzeniu firmy Philips zawsze podaje 
dokładną godzinę — niezawodnie i bez 
żadnych problemów.

Możliwość zaprogramowania 20 stacji 
DAB i 20 stacji FM

Dzięki możliwości zaprogramowania 20 stacji 
DAB i 20 stacji FM Twoje ulubione stacje są 
dostępne po naciśnięciu kliku przycisków. Aby 
zaprogramować stację radiową, wystarczy 
wyszukać żądaną stację, a następnie nacisnąć i 
przytrzymać przycisk programowania. Ta 
szybka metoda pozwala automatycznie zapisać 
częstotliwość radiową, tak aby można było 
łatwo wybrać odpowiednią stację w dowolnym 
momencie.

Duży wyświetlacz LCD z 
podświetleniem

Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy 
odczyt informacji i umożliwia obsługę 
urządzenia przy słabym świetle.

Wbudowany minutnik

Radiobudzik zapewnia wygodę w codziennym 
życiu. Wbudowany minutnik pomaga 
dopilnować potrawy podczas gotowania, 
zapewniając bezpieczeństwo i odpowiednio 
przygotowane jedzenie. Teraz możesz odejść 
od kuchenki lub piekarnika i zrelaksować się 
przed telewizorem lub wykonać inne prace w 
domu. Gdy minie ustawiony czas, włączy się 
sygnał dźwiękowy przypominający o tym, że 
posiłek jest gotowy do podania.

Alarm codzienny/weekendowy

Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o 
aktywnych użytkownikach prowadzących 
nowoczesny tryb życia, został wyposażony w 
podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne 
godziny budzenia na dni powszednie i 
weekendy lub dwie różne godziny budzenia dla 

dwóch osób. Można ustawić taką samą godzinę 
budzenia na każdy dzień, od poniedziałku do 
piątku, lub oddzielnie – inną godzinę na dni 
powszednie, gdy musisz codziennie rano wstać 
do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz 
dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek 
wybierzesz, nie musisz już ustawiać budzika 
codziennie wieczorem.

Podwójny alarm

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony 
w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. 
Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, 
zaś drugą — aby obudzić partnera lub 
partnerkę.

Łagodne budzenie

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy 
stopniowo zwiększającej się głośności budzika. 
Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo 
jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak 
okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze 
snu. My oferujemy możliwość budzenia się 
przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji 
radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym 
budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, 
zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i 
przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu 
możesz się łagodnie rozbudzić.
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Zegar
• Typ: Cyfrowy
• Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny

Budzik
• Liczba alarmów: 2
• Źródło alarmu: Radio DAB, Radio FM, Sygnał 

dźwiękowy
• Dobowe kasowanie budzika
• Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut
• Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: DAB — zakres III, FM
• Funkcja DAB: smart scan, menu, wyświetlacz 

informacyjny
• Zakres częstotliwości DAB: 174,9–239,2 MHz
• Zakres częstotliwości FM: 87,5–108 MHz
• Liczba zaprogramowanych stacji: 20 (DAB), 20 

(FM)
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Antena: Antena FM

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: LCD
• Jasność wyświetlacza: Wysoka/ Średnia/ Niska

Dźwięk
• System dźwięku: mono
• Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 1

Połączenia
• Wejście audio (3,5 mm)

Moc
• Rodzaj zasilania: Wejście AC
• Wejście zasilania: 100–240 V, 50/60 Hz

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

245 x 123 x 122 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

336 x 158 x 183 mm
• Waga produktu: 1,1 kg

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: z odłączanymi wtyczkami (VDE, 

UK, AU)
• Skrócona instrukcja obsługi
• Gwarancja: Broszura gwarancyjna
•
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