
 

 

Philips
Ρετρό μίνι ραδιόφωνο

με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone
FM, διπλό ξυπνητήρι
4W

ORD2105B
Κάντε μια δήλωση στιλ, με 

το ρετρό μίνι ραδιόφωνο
Απολαύστε όλη σας τη μουσική στις υπέροχες γραμμές του ρετρό μίνι ραδιοφώνου 
της Philips. Ακούστε τραγούδια από το iPod/iPhone, ενώ το ραδιόφωνο φορτίζει και 
συγχρονίζει αυτόματα το ρολόι του με τη συσκευή Apple.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning
• Ψηφιακό ραδιόφωνο FM
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο

Εύκολη χρήση
• Αυτόματος συγχρονισμός ώρας, μέσω της βάσης iPod/iPhone με υποδοχή Lightning
• Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες
• Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα
• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη 
σας μουσική

• Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Σύγχρονο ρετρό σχέδιο
• Η σύγχρονη μεταφορά του θρυλικού σχεδίου Philetta



 Αναπαραγωγή μουσικής και φόρτιση 
μέσω της υποδοχής Lightning

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ 
φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας 
υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή 
σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη 
συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα 
μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή 
σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την 
μπαταρία σας.

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων 
παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα 
σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει 
από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς 
διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, 
ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για 
βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών 
συχνοτήτων του συστήματος. Το 
αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και 

λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα 
λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον 
αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα 
συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την 
απόκριση του γούφερ, το σύστημα 
παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής 
συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας 
διάστασης πλούσιων μπάσων.

Αυτόματος συγχρονισμός ώρας
Αυτόματος συγχρονισμός ώρας, μέσω της 
βάσης iPod/iPhone με υποδοχή Lightning

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)

Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και 
απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις 
φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας. 
Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην 
είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων 
Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση 
συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. 
Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε 
να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας 
συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων 
κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς 
προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.

Διπλό ξυπνητήρι

Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο 
ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα 
αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την 
άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.

Ήπια αφύπνιση

Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας 
με ήπιο τρόπο χάρη στην ένταση 
ξυπνητηριού που κλιμακώνεται σταδιακά. Η 
προκαθορισμένη ένταση των κανονικών 
ήχων αφύπνισης είτε είναι πολύ χαμηλή είτε 
πολύ δυνατή. Επιλέξτε, λοιπόν, να ξυπνάτε 
με την αγαπημένη σας μουσική, 
ραδιοφωνικό σταθμό ή ήχο. Η ένταση 
ξυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης αυξάνεται 
βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή μέχρι ενός 
λογικού ορίου υψηλή, για να ξυπνάτε ήρεμα.

Χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας

Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας σάς δίνει τη δυνατότητα να 
αποφασίσετε πόση ώρα θέλετε να ακούσετε 
μουσική ή το σταθμό της επιλογής σας 
προτού αποκοιμηθείτε. Απλώς ορίστε ένα 
χρονικό όριο (έως και 2 ώρα) και επιλέξτε το 
CD ή το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να 
ακούτε μέχρι να αποκοιμηθείτε. Το 
ηχοσύστημα θα συνεχίσει την αναπαραγωγή 
μέχρι το πέρας της επιλεγμένης διάρκειας 
και έπειτα θα μεταβεί αυτόματα στην 
αθόρυβη λειτουργία αναμονής με 
εξοικονόμηση ενέργειας. Ο χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας σας δίνει 
τη δυνατότητα να αποκοιμηθείτε 
ακούγοντας το αγαπημένο σας CD ή 
ραδιοφωνικό σταθμό, χωρίς να σας 
απασχολεί η σπατάλη ενέργειας.
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Συμβατότητα με iPhone
• μέσω υποδοχής Lightning: iPhone 5, iPhone 6, 

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

Συμβατότητα με iPod
• μέσω υποδοχής Lightning: iPod nano 7ης γενιάς, 

iPod touch 5ης γενιάς

Αναπαραγωγή ήχου
• Λειτουργία αναπαραγωγής: Φόρτιση του iPod, 
Φόρτιση του iPhone

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Εύρος συχνοτήτων: (FM) 87,5-108 MHz
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός

Ειδοποίηση
• Αριθμός αφυπνίσεων: 2
• Πηγή αφύπνισης: Βάση σύνδεσης, Ραδιόφ. FM, 
Βομβητής

• Επανάληψη αφύπνισης (snooze): Ναι, 9 λεπτά
• Χρονοδιακόπτης ύπνου: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 
λεπτά

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Άνεση
• Τύπος οθόνης: Λευκή LCD
• Φωτεινότητα οθόνης: Υψηλή/μεσαία/χαμηλή

Ήχος
• Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός 

(ψηφιακός)

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 1

Ρεύμα
• Τύπος ισχύος: Είσοδος AC

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 245 x 133 x 

122 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 336 x 158 x 

183 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο 
χρήσης, Πιστοποιητικό εγγύησης

•
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