
 

 

Philips
Original-miniradio

Sininen
iPod/iPhone-telakka

ORD2100B
Uusia trendejä Original-

miniradiolla
Nauti musiikista ja Philips Original -miniradion tyylikkäästä retromuotoilusta. Toista 
musiikkia iPodista/iPhonesta radion latautuessa ja synkronoidessa automaattisesti kellonsa 
Apple-laitteesi avulla.

Tehosta äänentoistoa
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
• FM-digitaaliviritin
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Helppokäyttöinen
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Ilmainen HomeStudio-sovellus parantaa herätys- ja radio-toimintoja
• Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
• Herää aamuun miellyttävästi
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Nykyaikainen retromuotoilu
• Nykyaikainen tulkinta tyylikkäästä Philetta-mallista



 Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, 
kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman 
avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan 
viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella 
musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla 
se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia 
eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. 
Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan 
laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

FM-digitaaliviritin

FM-digitaaliviritin

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.

Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan

Jousella varustettuun kätevään 
telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai 
iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat 
useimmat suojakotelotkin – voit telakoida 
iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia 
musiikista todella helposti.

Ilmainen HomeStudio-sovellus

Mukavammin ei voisi herätä tai kuunnella 
radiota kuin ilmaisen Philips Home Audio -
sovelluksen avulla. Lataa sovellus Applen App 
Storesta ja saat käyttöösi jännittäviä 
ominaisuuksia. Esimerkiksi herätyksen 
lisäasetukset antavat lisää joustoa hälytysäänen 
voimakkuuden ja keston säätöön sekä 
hälytyksen päivämäärän ja äänen asetuksiin. 
Saat myös paremman käyttöliittymän, jossa on 
helppokäyttöiset pikavalintatoiminnot radion 
kuunteluun.

Kellon automaattinen synkronointi

Telakointijärjestelmä synkronoi kellon 
automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa, 
kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu. Kätevän 
toiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse 
asettaa aikaa manuaalisesti.

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.

Kaksi herätysaikaa

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi 
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja 
kumppanillesi eri herätysajat.
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iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch, 4. sukupolvi, iPod touch, 

3. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod nano, 6. 
sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 4. 
sukupolvi, iPod classic, Värinäytöllinen iPod, iPod 
nano, iPod mini

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S

iPod-/iPhone-sovellus
• Sovelluksen nimi: HomeStudio, Maksuton lataus 

sovelluskaupasta
• Yhteensopivuus: Telakkaradio iPodille/iPhonelle, 

iPod Touchille, iPhonelle
• 5 päivän sääennuste: KYLLÄ
• Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston 

ohjaimet
• Kello: analoginen näyttö, digitaalinäyttö
• Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin
• Radio: FM-radio, haku, viritä; sävel, pikavalinta

Äänen toisto
• Toistotila: iPod-laitteen lataaminen, iPhonen 

lataaminen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Taajuusalue: (FM) 87,5–108 MHz
• Pikavalinnat: 20, HomeStudio-sovelluksella
• Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ

Herätys
• Herätyksiä: 2
• Herätysääni: Telakointiasema, FM-radio, Summeri
• Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä; 9 

minuuttia
• Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

Liitännät
• Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD, valkoinen
• Näytön kirkkaus: Suuri/keskitaso/alhainen

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: Mono
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä 

(digitaalinen)

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 1

Virta
• Virtatyyppi: AC-tulo

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 245 x 133 x 122 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 336 x 158 x 183 mm

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, 

Takuutodistus
•
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