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OR7000
Το αυθεντικό ραδιόφωνο

Αναβιώστε νοσταλγικές στιγμές με αυτό το ρετρό ραδιόφωνο Philips. Σχεδιασμένο στα ίχνη του 

τρομερού ραδιοφώνου της Philips τη δεκαετία του '50, προσφέρει το βαθύ, πανίσχυρο μπάσο του 

Συστήματος ηχείων με ανάκλαση μπάσων και διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό.

Ραδιοφωνική ακρόαση υψηλής πιστότητας
• Στερεοφωνικός ήχος υψηλής ποιότητας, για μεγαλύτερη μουσική απόλαυση
• Στερεοφωνικός δέκτης FM/MW/LW
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο

Εύκολη χρήση
• Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για εύκολη ανάγνωση σε χαμηλό φωτισμό
• Ενσωματωμένη ένδειξη ρολογιού
• Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Σύγχρονο ρετρό σχέδιο
• Η σύγχρονη μεταφορά του θρυλικού σχεδίου Philetta



 Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει 
πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα 
ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα 
συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει 
πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά 
στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της 
απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του 
συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια 
μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα 
λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον 
αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα 
συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την 
απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το 
σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη 
δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων 
μπάσων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)

Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη 
σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον 
υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή 
σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ 
ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση 
συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. 
Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να 
απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή 
απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας 
ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ 
καλύτερο ήχο.

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.
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Χαρακτηριστικά
(ψηφιακός)
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM, MW, 

LW
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Εύρος συχνοτήτων: (FM) 87,5-108 MHz

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
• Κεραία: Κεραία FM (75 ohm)

Ευκολία
• Τύπος οθόνης: LCD

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

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Ρεύμα
• Τύπος ισχύος: Είσοδος AC

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 330 x 150 x 

163 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 460 x 250 x 

245 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
τροφοδοσίας AC (VDE & UK), Εγχειρίδιο 
χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης
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