
 

 

Philips
Original-radio

FM/MW/LW
Audio-ingang
10W

OR7000
De originele radio

Ga retro met deze Philips Original-radio. Het ontwerp is een eerbetoon aan de 
beroemde Philips-radio's uit de jaren 50. Het Bas Reflex-luidsprekersysteem levert een 
diep en krachtig basgeluid. Met groot verlicht LCD-scherm.

HiFi-radio
• Stereogeluid van hoge kwaliteit voor meer muziekplezier
• FM/MW/LW-stereotuner
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Gebruiksvriendelijk
• Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
• Ingebouwde klokweergave
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Retro-ontwerp in een modern jasje
• Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp



 Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact 
luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het 
verschil met een conventioneel 
luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is 
toegevoegd die akoestisch op de woofer is 
afgestemd voor een optimale demping van de lage 
frequenties. Dit resulteert in een diepere 
gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht 
in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een 
conventionele woofer. Samen met de reactie van de 
woofer vergroot het systeem de lage-
frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een 
hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)

Met één verbinding geniet u van al uw muziek van 
draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw 
apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op 
uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers 
de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de 
verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw 
hele muziekverzameling via deze fantastische 
luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Groot verlicht LCD-display

Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle 
belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij 
weinig licht in één oogopslag.
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Kenmerken
• Volumeregeling: Draaiwieltje (digitaal) •
Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-mono, MW, LW
• Voorkeurzenders: 20
• Automatisch digitaal afstemmen
• Frequentiebereik: (FM) 87,5 - 108 MHz

Connectiviteit
• Audio-ingang (3,5 mm)
• Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Gemak
• Schermtype: LCD

Geluid
• Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2

Vermogen
• Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 330 x 150 x 163 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 460 x 250 x 245 

mm

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer (VDE en 
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