„Philips“
Originalus miniradijas

Mėlynas
„iPod/iPhone“ jungtis

ORD2100B

Būkite kitiems stiliaus pavyzdžiu
pasirinkę originalų miniradiją
Mėgaukitės visais savo muzikos įrašais ir patraukliu „Philips“ originalaus miniradijo retro
dizainu. Leiskite įrašus iš „iPod“ / „iPhone“, kol radijas bus kraunamas ir automatiškai
sinchronizuos savo laikrodį su „Apple“ įrenginiu.
Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
• FM skaitmeninis derinimas
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
Paprasta naudoti
• Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
• Nemokama „HomeStudio“ programa – malonesni žadinimo ir radijo klausymosi potyriai
• Automatinė laikrodžio sinchronizacija su prijungtais „iPod/iPhone“
• Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
• Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
• Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių
Šiuolaikinis retro dizainas
• Šiuolaikiška legendinio „Philetta“ dizaino interpretacija
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Ypatybės
Grokite ir įkraukite „iPod“ / „iPhone“

Mėgaukitės savo mėgstama MP3 muzika, kol
kraunate „iPod“ / „iPhone“! Jungtis leidžia
prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai prie
prijungimo stotelių pramogų sistemos, todėl
galite klausytis mėgstamos muzikos kokybišku
garsu. Grojant kraunami jūsų „iPod“ /
„iPhone“, todėl galite mėgautis mėgstama
muzika ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo
grotuvo baterijos išsikraus. Prijungimo stotelių
pramogų sistema automatiškai įkrauna jūsų
nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra prijungtas.
FM skaitmeninis derinimas

iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai.
To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti
žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia
rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių
vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip
įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose.
Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu
jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų
dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują
tokių garsų dimensiją.
Prijunkite „iPod/iPhone“ dėkle

Automatinė laikrodžio sinchronizacija

Prijungus ir įstačius „iPod“ / „iPhone“ ši
prijungimo sistema automatiškai sinchronizuos
laikrodį su prijungtu įrenginiu per kelias
sekundes. Naudojant šią patogią funkciją jums
nereikės rankiniu būdu nustatyti laiko.
GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)

Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi,
paprastai suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar
„iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. Be
to, jis veikia net kai yra apsauginiuose dėkluose
– paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar
„iPhone“. Dabar galite mėgautis muzika be
jokių trikdžių.
Nemokama „HomeStudio“ programa

FM skaitmeninis derinimas
Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite
mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų
įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai
prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto
garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai
paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą.
Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos
kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės
garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog
perteikia geresnį garsą.
Dvigubas signalas

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių
atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais
galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių
sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių
garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas
žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai
suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl

Nėra geresnio būdo pabusti ar klausytis radijo,
nei naudojant nemokamą „Philips
HomeStudio“ programą. Tiesiog atsisiųskite
programą iš „Apple App“ parduotuvės, kad
galėtumėte mėgautis daugybe įdomių funkcijų.
Pavyzdžiui, patobulinta žadintuvo sąranka
suteikia jums daugiau lankstumo nustatant
žadintuvą – įskaitant žadintuvo garsumą,
trukmę, datą ir garsą. Taip pat gausite geresnę
vartotojo sąsają klausantis radijo, lengvai
naudodamiesi iš anksto nustatytomis
funkcijomis.

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus
žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo
laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui
pažadinti.
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Specifikacijos
„iPod“ suderinamumas

• Suderinama su: „iPod Touch“ (4-oji karta), „iPod
touch” (3-ioji karta), „iPod touch” (2-oji karta),
„iPod nano” (6-oji karta), „iPod nano” (5-oji karta),
„iPod nano” (4-oji karta), „iPod Classic“, „iPod“ su
spalvotu ekranu, „iPod nano“, „iPod mini”

„iPhone” suderinamumas

Žadintuvas

• Žadintuvų skaičius: 2
• Žadintuvo šaltinis: prijungimo stotelė, FM radijas,
Zirzeklis
• Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9
min.
• Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

• Suderinama su: „iPhone” 3G, „iPhone” 3GS,
„iPhone” 4, „iPhone” 4S

Prijungimo galimybė

„iPod“ / „iPhone“ programa

Patogumas

• Programos pavadinimas: „HomeStudio“,
Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Suderinamumas: Radijas su „iPod“ / „iPhone“,
„iPod Touch“, „iPhone“ jungtimi
• 5 dienų orų prognozė
• Įrašo perklausa: albumo/takelio navigacija,
atkūrimo reguliavimas
• Laikrodis: analoginis ekranas, skaitmeninis ekranas
• Žadintuvas: įvairūs žadintuvai, išsijungimo laikmatis
• Radijas: FM radijas, nuskaitymas, sureguliuoti,
išankstinis nustatymas

Garso atkūrimas

• Peržiūros režimas: „iPod“ įkrovimas, „iPhone“
įkrovimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

• Imtuvo diapazonas: FM
• Dažnių diapazonas: (FM) 87,5–108 MHz
• Iš anksto nustatytos stotys: 20, per programą
„HomeStudio“
• Automatinis skaitmeninis nustatymas

• Garso įvestis (3,5 mm)

• Ekrano tipas: LCD, baltas
• Ekrano ryškumas: Didelis / vidutinis / mažas

Garsas

• Garso sistema: Mono
• Garsumo reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)

Garsiakalbiai

• Integruoti garsiakalbiai: 1

Maitinimas

• Maitinimo tipas: Kintamosios srovės įvestis

Matmenys

• Gaminio matmenys (P x A x G): 245 x 133 x
122 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 336 x 158 x 183
mm

Priedai

• Pridedami priedai: Vartotojo vadovas, Garantijos
lapas
•
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