
 

 

„Philips“
Originalus miniradijas

su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
FM, du žadintuvo nustatymai
4W

ORD2105B
Būkite kitiems stiliaus pavyzdžiu 

pasirinkę originalų miniradiją
Mėgaukitės visais savo muzikos įrašais ir patraukliu „Philips“ originalaus miniradijo retro 
dizainu. Leiskite įrašus iš „iPod“ / „iPhone“, kol radijas bus kraunamas ir automatiškai 
sinchronizuos savo laikrodį su „Apple“ įrenginiu.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį
• FM skaitmeninis derinimas
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Paprasta naudoti
• Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ / „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ 

jungtimi
• Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
• Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
• Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Šiuolaikinis retro dizainas
• Šiuolaikiška legendinio „Philetta“ dizaino interpretacija



 Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ 
jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol 
kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją 
„Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai 
prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu 
pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai 
įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis 
muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus 
akumuliatorius.

FM skaitmeninis derinimas

FM skaitmeninis derinimas

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių 
atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais 
galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių 
sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių 
garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas 
žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai 
suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl 
iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. 

To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti 
žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia 
rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių 
vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip 
įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. 
Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu 
jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų 
dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują 
tokių garsų dimensiją.

Automatinio sinchronizavimo laikas
Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ 
/ „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ 
jungtimi

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)

Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite 
mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų 
įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai 
prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto 
garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai 
paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. 
Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos 
kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės 
garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog 
perteikia geresnį garsą.

Dvigubas signalas

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus 
žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo 
laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui 
pažadinti.

Švelnus žadinimas

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki 
palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti 
žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu 
arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba 
taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite 
pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo 
stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas 
palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki 
protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Išsijungimo laikmatis

Išjungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip 
ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos 
ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko 
limitą (iki 2 val.) ir pasirinkite CD ar radijo 
stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. 
Prietaisas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada 
automatiškai persijungs į energiją taupantį 
budėjimo režimą. Išjungimo laikmatis padės 
užmigti klausantis mėgstamiausio CD ar radijo 
laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar 
jaudinantis dėl švaistomos energijos.
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„iPhone” suderinamumas
• per „Lightning“ jungtį: „iPhone 5“, „iPhone 6“, 

„iPhone 6 Plus“, „iPhone“ 6S, „iPhone 6S Plus“, 
„iPhone SE”

„iPod“ suderinamumas
• per „Lightning“ jungtį: „iPod nano“ (7-oji karta), 

„iPod Touch“ (5-oji karta)

Garso atkūrimas
• Peržiūros režimas: „iPod“ įkrovimas, „iPhone“ 
įkrovimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Dažnių diapazonas: (FM) 87,5–108 MHz
• Automatinis skaitmeninis nustatymas

Žadintuvas
• Žadintuvų skaičius: 2
• Žadintuvo šaltinis: prijungimo stotelė, FM radijas, 

Zirzeklis
• Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9 

min.
• Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Prijungimo galimybė
• Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas
• Ekrano tipas: LCD, baltas
• Ekrano ryškumas: Didelis / vidutinis / mažas

Garsas
• Garso sistema: Mono
• Garsumo reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 1

Maitinimas
• Maitinimo tipas: Kintamosios srovės įvestis

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 245 x 133 x 

122 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 336 x 158 x 183 

mm

Priedai
• Pridedami priedai: Vartotojo vadovas, Garantijos 

lapas
•
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