
 

 

Philips
Originálne rádio

FM/MW/LW
Zvukový vstup
10W

OR7000
Originálne rádio

Oprášme starú dobrú klasiku s týmto rádiom Philips v originálnom dizajne. Toto rádio 
nadväzuje na úspech slávnych modelov Philips z 50. rokov a ponúka mohutné výkonné 
basy systému reproduktorov Bass Reflex, ale i veľký podsvietený displej LCD.

Pôžitok z rádia s vysokou vernosťou
• Stereo zvuk vysokej kvality prináša viac potešenia z hudby
• FM/MW/LW stereofónny tuner
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Jednoduché používanie
• Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle
• Zabudované zobrazenie hodín
• Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Moderný retro dizajn
• Moderná interpretácia ikonického dizajnu rádia Philetta



 Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z 
basov z kompaktného systému reproduktorov. 
Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov 
dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je 
akusticky zladený s reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. 
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie 
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom 
rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, 
ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém 
kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje 
celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom 
nový rozmer hlbokých basov.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)

Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať 
všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a 
počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku 
konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. 
V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre 
slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo 
vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém 
špičkových reproduktorov. Philips jednoducho 
prináša lepší zvuk.

Veľký podsvietený LCD displej

Podsvietený displej LCD zaistí ľahké sledovanie a 
prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne jasné 
informácie už na prvý pohľad.
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Hlavné prvky
• Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)
Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Mono, MW, LW
• Predvolené stanice: 20
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Frekvenčný rozsah: (FM) 87,5 – 108 MHz

Pripojiteľnosť
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno
• Anténa: FM anténa (75 ohmov)

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD

Zvuk
• Zvukový systém: Stereofónny

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2

Príkon
• Typ napájania: Vstup AC

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 330 x 150 x 163 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 460 x 250 x 245 mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel 

(VDE a VB), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky
•
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