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Určujte trend s originálnym minirádiom

vďaka vysielaniu DAB+ a FM
Vďaka tomuto originálnemu minirádiu Philips objavíte nové zážitky pri počúvaní rádia. Systém 

reproduktorov Bass Reflex, kompatibilita s vysielaním DAB+ a FM a veľký podsvietený LCD displej, 

ktorý zaručuje dobrú čitateľnosť údajov aj pri slabom osvetlení. Praktickosť mu dodáva zabudovaný 

kuchynský časomer.

Pôžitok z rádia s vysokou vernosťou
• Kompatibilné s vysielaním DAB+ a FM pre dokonalý zážitok z rádia
• Viac obľúbených staníc vďaka 20 predvoľbám v pásme DAB a 20 v pásme FM

Jednoduché používanie
• Automatická synchronizácia času bez námahy zabezpečí presný čas
• Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle
• Funkcia odpočítavania – šikovný pomocník v kuchyni
• Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Začnite deň po svojom
• Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl
• Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
• Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou



 Kompatibilné s vysielaním DAB+ a FM
Kompatibilné s vysielaním DAB+ a FM pre 
dokonalý zážitok z rádia

Automatická synchronizácia času

Pomocou funkcie automatického nastavenia 
času v rádiobudíku nemusíte už nikdy zadávať 
čas. Hodiny automaticky vykonajú 
synchronizáciu s rozhlasovým signálom, 
dokonca aj keď sú vypnuté. Pri bezprostrednej 
potrebe nastavenia sa samé aktualizujú do 
jednej minúty a potom vykonávajú pravidelnú 
synchronizáciu s rozhlasovými signálmi, takže 
vždy ukazujú presný čas. Od prvého momentu 
vybalenia rádiobudíka zo škatule až po výpadok 
napájania sa môžete na svoj výrobok Philips 
spoľahnúť, že vám bez námahy a zaručene vždy 
poskytne správny čas.

20 predvolieb staníc v pásme DAB a 20 v 
pásme FM

Vďaka 20 predvoľbám v pásme DAB a 20 v 
pásme FM vždy postačí na naladenie 
obľúbených staníc iba niekoľko stlačení. Ak 
chcete naprogramovať predvoľbu, jednoducho 
nalaďte požadovanú stanicu a podržte tlačidlo 
predvoľby. Pomocou tohto jednoduchého 
postupu automaticky uložíte naladenú 
frekvenciu, ku ktorej potom máte kedykoľvek 
rýchly prístup.

Veľký podsvietený LCD displej

Podsvietený displej LCD zaistí ľahké sledovanie 
a prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne 
jasné informácie už na prvý pohľad.

Zabudovaná funkcia odpočítavania

Tento rádiobudík vám uľahčí každodenný 
život. Vďaka zabudovanej funkcii odpočítavania 
budete mať prehľad o čase varenia a vaše jedlá 
pripravíte bezpečne a chutne. Môžete 
spokojne odísť od sporáku alebo rúry, 
oddýchnuť si pri televízore alebo robiť iné 
práce v domácnosti. Po uplynutí nastaveného 
času zaznie zvukové upozornenie. Je čas 
prestrieť stôl, jedlo je hotové!

Budík na pracovné dni a víkend

Tento rádiobudík navrhnutý s ohľadom na 
moderný životný štýl je vybavený funkciou 
duálneho budíka, ktorý vám umožňuje nastaviť 
rozličné časy budenia pre pracovné dni a 
víkendy alebo dokonca obmieňať nastavenia 

budíka pre páry. Nastavenia budíka je možné 
prispôsobiť na rovnaký čas budenia pre celý 
týždeň od pondelka až do nedele. Prípadne 
môžete nastaviť budík na skoré vstávanie od 
pondelka do piatku a lenivé driemanie počas 
sobôt a nedieľ. Nech si zvolíte čokoľvek, tieto 
pohodlné funkcie vám šetria starosti s 
nastavovaním rozličných časov budenia každú 
noc.

Dvojitý budík

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi 
budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre 
seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Jemné zobudenie

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na 
postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné 
zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú 
buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak 
nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte 
nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si 
prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, 
rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného 
zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej 
na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.
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Hodiny
• Typ: Digitálny
• Formát času: 12 h, 24-hodinový

Budík
• Počet budíkov: 2
• Zvuk budíka: Rádio DAB, Rádio FM, Bzučiak
• 24-hodinové resetovanie budíka: áno
• Driemanie (opakovaný budík): Áno, 9 minút
• Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: DAB (pásmo III), FM
• DAB: smart scan, ponuka, info displej
• Frekvenčný rozsah DAB: 174,9 – 239,2 MHz
• Frekvenčný rozsah FM: 87,5 - 108 MHz
• Počet predvolieb staníc: 20 (DAB), 20 (FM)
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Anténa: FM anténa

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD
• Jas displeja: Vysoký/stredný/nízky

Zvuk
• Zvukový systém: Monofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 1

Pripojiteľnosť
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Príkon
• Typ napájania: Vstup AC
• Vstupné napätie: 100 – 240 V, 50/60 Hz

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 245 x 123 x 122 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 336 x 158 x 183 mm
• Hmotnosť výrobku: 1,1 kg

Príslušenstvo
• AC/DC adaptér: s odpojiteľnými zástrčkami(VDE, 

UK, AU)
• Stručná príručka spustenia: áno
• Záruka: Záručný list
•

OR2200M/10

Technické údaje
Originálne minirádio
DAB+, FM Dvojitý budík, kuchynský časomer, Zvukový vstup, 3W

http://www.philips.com

