
 

 

Philips
Original-miniradio

Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
FM, kaksi herätysaikaa
4 W

ORD2105B
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 laitteesi Lightning-liitännällä
• FM-digitaaliviritin
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Helppokäyttöinen
• Lightning-liitännällä voit synkronoida iPodin/iPhonen kellonajan automaattisesti
• 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



 Toista ja lataa Lightning-liitännällä

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone 
latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. 
Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti 
erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. 
Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, 
joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun 
tyhjenemisestä.

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.

Automaattinen ajan synkronointi
Lightning-liitännällä voit synkronoida iPodin/
iPhonen kellonajan automaattisesti

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.

Hilj. herätys

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain 
kovenevaan herätysääneen. Normaalit 
herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai 
epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi 
hereille. Valitse herätysääneksi 
suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. 
Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen 
miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta 
heräät rauhallisesti.

Uniajastin

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi 
määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. 
Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 2 
tuntia) ja valita kuunneltava CD-levy tai 
radiokanava nukkumaan mennessäsi. Laite 
jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja 
siirtyy sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). 
Voit siirtyä unten maille suosikkikappaleen tai 
tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta 
jää turhaan päälle.
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iPhone-yhteensopivuus
• Lightning-liitännällä: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 

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

iPod-yhteensopivuus
• Lightning-liitännällä: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod 

touch, 5. sukupolvi

Äänen toisto
• Toistotila: iPod-laitteen lataaminen, iPhonen 

lataaminen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Taajuusalue: (FM) 87,5–108 MHz
• Automaattinen digitaaliviritys

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)

Käyttömukavuus
• 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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