
 

 

Philips
Оригинален радиоапарат

DAB+, FM
Аудио вход
10 W

OR7200
Оригиналното радио

Припомнете си доброто старо време с оригиналния радиоапарат Philips. Очарованието на 50-

те години, заимствано от дизайна на радиоапарата Philips от 1955 г., съчетано с чудесни аудио 

показатели, ви дава мощни баси чрез системата басрефлексни високоговорители и кристално 

чист звук за DAB+ и FM радио.

Радио със звук с висока вярност
• Висококачествен стерео звук за по-пълно удоволствие от музиката
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Слушайте DAB+ радио с цифрово качество
• Съвместим с DAB+ и FM за най-добро приемане на радиосигнала
• DAB за ясен звук без пращене

Лесна употреба
• Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина
• Вграден дисплей-часовник
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Съвременен ретро дизайн
• Съвременна интерпретация на емблематичния дизайн на Philetta



 DAB

Цифровото радио DAB (Digital Audio 
Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху 
аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин 
на радиоизлъчване по мрежа от наземно 
базирани предаватели. То предлага на 
слушателите повече избор и информация, с чист, 
лишен от всякакви смущения звук. Тази 
технология позволява на приемника да се 
фиксира на най-силния достъпен сигнал. При 
цифровите радиостанции на DAB не се налага 
запомняне на честоти, настройките се правят по 
името на станцията, така че няма проблеми за 
избор по време на пътуване.

Система басрефлексни 
високоговорители

Басрефлексната система високоговорители дава 
дълбоки басови звуци с компактни кутии на 
високоговорителите. Тя се различава от 
конвенционалната система с кутии на 
високоговорителите по добавените тръбни баси, 
които са акустично нагодени към 
високоговорителя за ниски честоти за 
оптимизиране на нискочестотното звучене на 
системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас 

и по-малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за 
вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В комбинация 
с честотната реакция на високоговорителя за 
ниски честоти, системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно 
ново измерение от дълбоки баси.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)

С една лесна връзка можете да се наслаждавате 
на музиката от вашите преносими устройства и 
компютри. Просто включете устройството към 
3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на 
тонколоната Philips. Връзката с компютър 
обикновено се осъществява чрез изхода за 
слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате 
цялата си музикална колекция през 
превъзходната тонколона. Philips просто ви дава 
по-добър звук.

Голям задно осветен LCD дисплей

Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно 
гледане и работа при слаба светлина и дава ясна 
информация с един поглед.
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Спецификации
Тунер/приемане/предаване
• DAB: интелигентно сканиране, меню, 
информационен дисплей

• Обхвати на тунера: FM, DAB (Обхват III)
• Предварително настроени станции: 30 (DAB), 

30 (FM)
• Автоматична цифрова настройка
• Честотен обхват: (FM) 87,5-108 MHz

Възможности за свързване
• Аудио вход (3,5 мм)
• Антена: FM антена (75 ома)

Удобство
• Тип на дисплея: LCD

Звук
• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: въртящ се 
регулатор (цифров)

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2

Power
• Тип захранване: Вход за променлив ток

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 325 x 175 x 

167 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 390 x 250 x 

247 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел (VDE 
и Великобритания), Ръководство за 
потребителя, Гаранционна карта

•
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