
 

 

Philips
Original-radio

FM/MB/LB
Lyd inn
10 W

OR7000
Den originale radioen

Gå retro med denne Philips Original-radioen. Den er designet for å lede tankene hen til 
den populære Philips-radioen på 50-tallet. Du får en dyp, kraftig bass med 
bassreflekshøyttalersystem, og radioen har et stort bakgrunnsbelyst LCD-display.

Opplev Hi-Fi-radio
• Stereolyd i høy kvalitet for bedre musikknytelse
• FM/MW/LW stereotuner
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Lett å bruke
• Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
• Innebygd klokkevisning
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Moderne retrodesign
• Moderne nytolkning av den ikoniske Philetta-designen



 Bassrefleks-høyttalersystem

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp 
bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I 
tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig 
høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk 
justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av 
de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, 
kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet 
fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen 
slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I 
kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker 
systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon 
av dyp bass.

Lyd inn (3,5 mm)

Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken 
fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å 
koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på 
Philips-settet. På datamaskiner opprettes 
tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når 
tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede 
deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses 
høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Stor bakbelyst LCD-skjerm

Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og 
enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir 
tydelig informasjon umiddelbart.
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Høydepunkter
• Volumkontroll: roterende (digital)
Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM mono, MB, LB
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Automatisk digital søking
• Frekvensområde: (FM) 87,5–108 MHz

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd inn (3,5 mm)
• Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD

Lyd
• Lydsystem: Stereo

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2

Drift
• Strømtype: AC-inngang

Mål
• Produktmål (BxDxH): 330 x 150 x 163 mm
• Mål, emballasje (B x D x H): 460 x 250 x 245 mm

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Strømledning (VDE & 

Storbritannia), Brukerhåndbok, Garantisertifikat
•
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