
 

 

Philips
Original-miniradio

Blå
Docka för iPod/iPhone

ORD2100B
Bli trendsättande med 

miniradion Original
Njut av all din musik och den tilltalande retrodesignen hos Philips Original-miniradion. 
Spela upp musik från din iPod/iPhone samtidigt som radion laddar och synkroniserar sin 
klocka med din Apple-enhet.

Berika din ljudupplevelse
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
• Digital FM-mottagare
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Lättanvänd
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
• Kostnadsfri HomeStudio-app för bättre väcknings- och radioupplevelse
• Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone
• Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Modern retrodesign
• Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen



 Spela musik och ladda din iPod/iPhone

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du 
laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du 
ansluta den bärbara enheten direkt till 
dockningssystemet för underhållning så att du 
kan lyssna på din favoritmusik med suveränt 
ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under 
uppspelningen så att du kan lyssna på musik 
och behöver inte oroa dig för att batteriet till 
den bärbara spelaren ska ta slut. 
Dockningssystemet för underhållning laddar 
den bärbara enheten när den är dockad.

Digital FM-mottagare

Digital FM-mottagare

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från 
kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från 
vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är 
akustiskt förbunden med woofern för att få en 

lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet 
blir en djupare kontrollerad bas och mindre 
distorsion. Det fungerar genom att luftmassan 
i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan 
uppleva nya djupa basljud.

Docka iPod/iPhone i fodralet

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport 
som passar alla iPod och iPhone, utan 
specialadaptrar. Dessutom fungerar den även 
med de flesta slags fodral på – docka bara din 
iPod eller iPhone som den är. Nu kan du 
verkligen njuta av musiken utan krångel.

Kostnadsfri HomeStudio-app

Det finns inget bättre sätt att vakna eller lyssna 
på radio än med den kostnadsfria Philips 
HomeStudio-appen. Ladda helt enkelt ned 
appen från Apple App Store och ta del av en 
mängd spännande funktioner. Till exempel får 
du mer avancerade och anpassningsbara 
alarminställningar – inklusive alarmvolym, -
längd, -datum och -ljud. Du får även ett bättre 
användargränssnitt när du lyssnar på radio, och 
funktionerna för förinställning av radiokanaler 
är enkla.

Automatisk klocksynkronisering

När dockningsstationen ansluts och dockas 
synkroniseras klockan automatiskt med din 
iPod/iPhone på några sekunder. Tack vare den 
här praktiska funktionen behöver du inte ställa 
in tiden manuellt.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all 
musik från bärbara enheter och datorer. 
Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) 
AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer 
görs anslutningen oftast från headsetutgången. 
När anslutningen har upprättats kan du njuta av 
hela din musiksamling direkt i överlägset bra 
högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Dubbelt larm

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in 
en larmtid för att väcka dig och den andra till 
din partner.
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch, 4:e generationen, 

iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 2:a 
generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod 
nano, 5:e generationen, iPod nano, 4:e 
generationen, iPod Classic, iPod med färgdisplay, 
iPod Nano, iPod Mini

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 

4, iPhone 4S

iPod-/iPhone-app
• App-namn: HomeStudio, Ladda ned kostnadsfritt 

från App Store
• Kompatibilitet: Dockningsradio för iPod/iPhone, 

iPod Touch, iPhone
• 5-dagars väderprognos
• Uppspelning: album-/spårnavigering, 

uppspelningskontroller
• Klocka: analog skärm, digital skärm
• Larm: Flera larm, insomningsfunktion
• Radio: FM-radio, Scan, ratta in, Förinställningar

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge: Laddning av iPod, Laddning av 

iPhone

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Frekvensomfång: (FM) 87,5-108 MHz
• Kanalförinställningar: 20, via HomeStudio-appen
• Automatisk digital kanalsökning

Larm
• Antal larm: 2
• Larmkälla: Dockning, FM-radio, Signal
• Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min
• Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Anslutningar
• Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD, vit
• Skärmens ljusstyrka: Hög/medelhög/låg

Ljud
• Ljudsystem: Mono
• Volymkontroll: ratt (digital)

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 1

Effekt
• Strömtyp: AC-ingång

Mått
• Produktmått (B x D x H): 245 x 133 x 122 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 336 x 158 x 183 

mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, 

Garanticertifikat
•
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