
 

 

Philips
Minirádio Original

s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone
Rádio FM, dva časy buzení
4 W

ORD2105B
Udávejte nové trendy s minirádiem 

Original
Vychutnejte si všechnu svou hudbu a přitažlivý retro design miniaturního rádia Philips 
Original. Můžete přehrávat obsah ze zařízení iPod/iPhone, zatímco rádio nabíjí a 
automaticky synchronizuje své hodiny se zařízením Apple.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning
• Digitální ladění, FM
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Snadné použití
• Automatická synchronizace času přes dok iPod/iPhone s konektorem Lightning
• Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání
• Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
• Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Soudobý retro design
• Soudobá verze ikonického designu Philetta



 Přehrávání a nabíjení přes konektor 
Lightning

Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během 
nabíjení svého iPodu/iPhonu přes nový 
konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo 
do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě 
vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během 
přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si 
nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

Digitální ladění, FM

Digitální ladění, FM

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass 
Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i 
pomocí malé reproduktorové soustavy. Od 
konvenčních reprosoustav se liší přidáním 
basového průduchu pro hluboké tóny, který je 
akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým 
reproduktorem poskytoval optimální výkon 
soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem 
jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je 

rezonance vzduchové hmoty v basovém 
průduchu podobně jako u běžného 
reproduktoru. V kombinaci s výkonem 
basového reproduktoru poskytují soustavy 
tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce 
zvuku na nejnižších kmitočtech.

Automatická synchronizace času
Automatická synchronizace času přes dok 
iPod/iPhone s konektorem Lightning

AUDIO-IN (3,5 mm)

Stačí jedno snadné připojení a můžete si 
vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a 
počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu 
AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. 
U počítačů se obvykle k připojení využívá 
výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení 
navázáno, můžete si přímo vychutnat celou 
svou hudební sbírku prostřednictvím sady 
vynikajících reproduktorů. Značka Philips 
jednoduše přináší lepší zvuk.

Duální budík

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy 
buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro 
vašeho partnera.

Jemné buzení

Začněte den správně jemným probuzením 
pomocí postupně sílícího signálu buzení. 
Normální zvuk signálu buzení s nastavenou 
hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás 
probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste 
nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. 
Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou 
stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení 
s postupně sílící hlasitostí, která přechází 
z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý 
zvuk, pro příjemné probuzení.

Časovač

Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho 
chcete poslouchat vybranou hudbu nebo 
zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí 
zadat časový interval (až 2 hodinu) a vybrat 
stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. 
Systém bude pokračovat v reprodukci po 
zvolenou dobu a pak se automaticky přepne do 
tichého pohotovostního režimu s nízkou 
spotřebou energie. Časovač umožňuje usínání 
s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice 
bez počítání oveček nebo nadbytečného 
plýtvání energií.
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Kompatibilita se zařízením iPhone
• přes konektor Lightning: iPhone 5, iPhone 6, 

iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, 
iPhone SE

Kompatibilita s iPodem
• přes konektor Lightning: iPod nano 7. generace, 

iPod touch 5. generace

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání: Nabíjení zařízení iPod, Nabíjení 

zařízení iPhone

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM
• Frekvenční rozsah: (FM) 87,5–108 MHz
• Automatické digitální ladění: Ano

Budík
• Počet buzení: 2
• Zdroj budíku: Dok, Rádio FM, Bzučák
• Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
• Časovač: 15/30/60/90/120 min

Možnosti připojení
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Pohodlí
• Typ displeje: Bílý LCD
• Jas displeje: Vysoký/Střední/Nízký

Zvuk
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 1

Spotřeba
• Typ zdroje: Vstup AC

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 245 x 133 x 122 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 336 x 158 x 183 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka, 

Záruční list
•
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