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Äänitulo
10 W

OR7200
Alkuperäinen radio

Kuin vanhaan hyvään aikaan Philips Original -radiolla. Philipsin vuoden 1955 radiomallin 
charmi yhdistyneenä upeaan äänentoistoon tehokkaan bassorefleksikaiutinjärjestelmän ja 
kristallinkirkkaan DAB+- ja FM-radion ansiosta.

Erittäin autenttinen radiotoisto
• Laadukas stereoääni parempaa musiikkinautintoa varten
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Nauti digitaalilaatuisesta DAB+ -radiosta
• DAB+- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
• Kirkas ja häiriötön DAB-radio

Helppokäyttöinen
• Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä
• Kiinteä kellonäyttö
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Nykyaikainen retromuotoilu
• Nykyaikainen tulkinta tyylikkäästä Philetta-mallista



 DAB

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-
digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi 
tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen 
lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle 
enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetysääni on 
kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin 
lukittuu voimakkaimpaan tarjolla olevaan signaaliin. 
DAB-digitaaliasemien lähetystaajuuksia ei tarvitse 
muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen 
perusteella.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu 
bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien 
toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja 

hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. 
Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää 
perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun 
tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat 
kokonaan uuden ulottuvuuden.

Äänitulo (3,5 mm)

Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia 
kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain 
laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). 
Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön 
kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko 
musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla 
kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö

Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on 
helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot selkeästi yhdellä 
silmäyksellä.
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Tekniset tiedot
Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• DAB: Smart Scan -toiminto, valikko, infonäyttö
• Virittimen aaltoalueet: FM, DAB (Band III)
• Pikavalinnat: 30 (DAB), 30 (FM)
• Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
• Taajuusalue: (FM) 87,5–108 MHz

Liitännät
• Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ
• Antenni: FM-antenni (75 ohmia)

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä 

(digitaalinen)

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2

Virta
• Virtatyyppi: AC-tulo

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 325 x 175 x 167 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 390 x 250 x 247 mm

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkovirtajohto 

(VDE ja UK), Käyttöopas, Takuutodistus
•
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