
 

 

Philips
Original Radio Mini

Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
FM, kettős ébresztés
4 W

ORD2105B
Teremtsen trendet az Original 

Radio Mini készülékkel
Élvezze zenéit és a Philips Original Radio Mini vonzó retró dizájnját. A rádió képes zenéket 
lejátszani az iPod/iPhone készülékéről, miközben feltölti Apple készülékét és 
automatikusan szinkronizálja az időt is ez utóbbiakéval.

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval
• FM digitális hangolás
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Egyszerű használat
• Automatikus időszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolón keresztül Lightning csatlakozóval
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
• Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Korhű retró kialakítás
• Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése



 Lejátszás és töltés a Lightning 
csatlakozón keresztül

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti 
iPod/iPhone készülékét a Lightning 
csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa 
készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és 
máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott 
dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. 
Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a 
készülékét, így nem kell aggódnia az 
akkumulátor lemerülése miatt.

FM digitális hangolás

FM digitális hangolás

Bass Reflex hangsugárzó rendszer

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély 
basszus hanghatást produkál egy kompakt 
hangszóródobozban. Abban tér el a 
hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy 
basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan 
összhangban áll a mélynyomóval, és ez 
optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. 
Az eredmény egy mélyebb, szabályozott 
basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, 

hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a 
levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál 
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a 
rendszer kibővíti az általánosan alacsony 
frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új 
dimenzióját hozza létre.

Automatikus időszinkronizálás
Automatikus időszinkronizálás az iPod/iPhone 
dokkolón keresztül Lightning csatlakozóval

AUDIO-IN bemenet (3,5 mm-es)

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a 
hordozható készülékeken és a számítógépen 
tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a 
készüléket a Philips készüléken található 
AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A 
számítógépek esetében a csatlakoztatás 
jellemzően a headset kimenetről történik. A 
csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti 
a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű 
hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt 
jobb hangminőséget.

Kettős ébresztés

A Philips audiorendszer két beállítható 
ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az 
egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig 
partnere ébresztéséhez.

Kíméletes ébresztő

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő 
hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. 
Az előre beállított hangerejű hagyományos 
ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy 
fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. 
Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól 
megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő 
jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a 
csöndestől az egészen magasig fokozatosan 
emelkedik, így biztos lehet abban, hogy 
kíméletes ébresztésben lesz része.

Elalváskapcsoló

Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen 
hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott 
zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. 
Egyszerűen állítson be egy időhatárt (max. 2 
óra), majd válasszon CD-t vagy rádióállomást, 
amelyet álomba merüléséig hallgatni kíván. A 
készülék a kiválasztott időtartamig folytatja a 
lejátszást, majd automatikusan 
energiatakarékos, csendes készenléti 
üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló 
segítségével Ön kedvenc CD-jére vagy rádiós 
DJ-je hangjára alhat el – nem kell bárányokat 
számolnia, sem az áramfogyasztás miatt 
aggódnia.
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iPhone kompatibilitás
• Lightning csatlakozón keresztül: iPhone 5, iPhone 

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

iPod kompatibilitás
• Lightning csatlakozón keresztül: 7. generációs iPod 

nano, 5. generációs iPod touch

Audiolejátszás
• Lejátszási mód: iPod töltése, iPhone töltése

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Frekvenciasáv: (FM) 87,5-108 MHz
• Automatikus digitális hangolás

Ébresztés
• Ébresztések száma: 2
• Az ébresztés forrása: Dokkolóegység, FM-rádió, 

Berregő
• Szundítás (ébresztés ismétlése): Igen, 9 percenként
• Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Csatlakoztathatóság
• Audiobemenet (3,5 mm-es)

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD, fehér
• Kijelző fényereje: Magas/Közepes/Alacsony

Hangzás
• Hangrendszer: Monó
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 1

Energiaellátás
• Táplálás típusa: AC bemenet

Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 245 x 133 x 

122 mm
• Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 336 x 

158 x 183 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, 

Garancialevél
•
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