
 

 

Philips
Original-miniradio

met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone
FM, tweevoudig alarm
4 W

ORD2105B
Zet de trend met de 

Original-miniradio
Geniet van uw muziek en het aantrekkelijke retro-ontwerp van de Philips Original-
miniradio. Luister via uw iPod/iPhone terwijl de radio oplaadt en de klok automatisch 
wordt gesynchroniseerd met uw Apple-apparaat.

Verrijk uw luisterervaring
• Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting
• FM digitaal afstemmen
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Gebruiksvriendelijk
• Automatische tijdsynchronisatie via iPod/iPhone-dock met Lightning-aansluiting
• Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Retro-ontwerp in een modern jasje
• Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp



 Afspelen en opladen via Lightning

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw 
iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-
aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op 
de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in 
uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat 
wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek 
afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft 
te maken over een lege batterij.

FM digitaal afstemmen

FM digitaal afstemmen

Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een 
compact luidsprekerboxsysteem met een 
diepe bas. Het verschil met een conventioneel 
luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is 
toegevoegd die akoestisch op de woofer is 
afgestemd voor een optimale demping van de 
lage frequenties. Dit resulteert in een diepere 
gecontroleerde bas en minder vervorming. De 
lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren 

als een conventionele woofer. Samen met de 
reactie van de woofer vergroot het systeem de 
lage-frequentiegeluiden in het algemeen en 
levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe 
bas op.

Automatische tijdsynchronisatie
Automatische tijdsynchronisatie via iPod/
iPhone-dock met Lightning-aansluiting

AUDIO-INGANG (3,5 mm)

Met één verbinding geniet u van al uw muziek 
van draagbare apparaten en computers. Sluit 
gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-
INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. 
Gebruik op uw computers de aansluiting voor 
hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is 
gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele 
muziekverzameling via deze fantastische 
luidsprekers. Philips levert gewoon beter 
geluid.

Tweevoudig alarm

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met 
twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf 
en de andere voor uw partner.

Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te 
worden bij een geleidelijk toenemend 
alarmvolume. Normale alarmsignalen met een 
vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u 
wakker te maken of zo onaangenaam hard dat 
u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden 
gewekt door uw favoriete muziek of 
radiozender of door het zoemeralarm. Het 
alarmvolume van Gentle Wake neemt 
geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, 
zodat u langzaam wakker wordt.

Sleeptimer

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te 
bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of 
radiozender wilt luisteren voordat u gaat 
slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 2 uur) 
en een CD of radiozender waar u naar wilt 
luisteren voordat u in slaap valt. Deze muziek 
wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld. 
Vervolgens gaat het apparaat over op een 
stroombesparende, stille stand-bymodus. Met 
Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete CD 
of radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u 
schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te 
maken over onnodig stroomverbruik.
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Kenmerken
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Compatibiliteit iPhone
• via Lightning-aansluiting: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 

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

Compatibiliteit iPod
• via Lightning-aansluiting: iPod nano 7e generatie, 

iPod touch 5e generatie

Audioweergave
• Afspeelmodus: iPod opladen, iPhone opladen

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM
• Frequentiebereik: (FM) 87,5 - 108 MHz
• Automatisch digitaal afstemmen

Alarm
• Aantal alarmen: 2
• Alarmbron: Dock, FM-radio, Zoemer
• Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
• Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Connectiviteit
• Audio-ingang (3,5 mm)

Comfort
• Schermtype: LCD, wit
• Helderheid van het scherm: Hoog/ Midden/ Laag

Geluid
• Geluidssysteem: Mono
• Volumeregeling: Draaiwieltje (digitaal)

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 1

Vermogen
• Voedingstype: AC

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 245 x 133 x 122 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 336 x 158 x 183 

mm

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing, 

Garantiecertificaat
•
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