
 

 

Philips
Oryginalne miniradio

ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone
Tuner FM, podwójny alarm
4 W

ORD2105B
Wyznaczaj trendy z oryginalnym 

miniradiem
Ciesz się muzyką i atrakcyjnym wzornictwem retro małego radia Original firmy Philips. 
Odtwarzaj muzykę z urządzenia iPod lub iPhone, które może się równocześnie ładować 
i automatycznie synchronizować zegar radia ze swoim.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning
• Cyfrowe strojenie FM
• Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Wygodne użytkowanie
• Automatyczna synchronizacja czasu za pośrednictwem podstawki dokującej do urządzenia 

iPod/iPhone ze złączem Lightning
• Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
• Łagodne budzenie bez stresu
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
• Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Współczesne wzornictwo w stylu retro
• Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa Philetta



 Odtwarzanie i ładowanie przez złącze 
Lightning

Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania 
urządzenia iPod/iPhone przez nowe złącze 
Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie 
bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich 
ulubionych utworów w doskonałej jakości. 
Podczas odtwarzania urządzenie jest również 
szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić 
o akumulator.

Cyfrowe strojenie FM

Cyfrowe strojenie FM

System Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex 
emituje niskie tony o większej głębi niż 
kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten 
różni się od systemu kompaktowego tubą 
basową akustycznie zharmonizowaną z 
głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć 
obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy 
regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. 

System działa w ten sposób, że wprowadza w 
rezonans masę powietrza znajdującą się w 
tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły 
głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją 
głośnika niskotonowego oznacza to ogólne 
wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Automatyczna synchronizacja czasu
Automatyczna synchronizacja czasu za 
pośrednictwem podstawki dokującej do 
urządzenia iPod/iPhone ze złączem Lightning

AUDIO-IN (3,5 mm)

Aby słuchać całej muzyki zapisanej w 
urządzeniu przenośnym lub w komputerze, 
potrzebne jest jedno proste połączenie. 
Wystarczy podłączyć urządzenie do portu 
AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. 
Komputery zazwyczaj są podłączane przez 
wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń 
można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji 
bezpośrednio przez doskonałe głośniki. 
Produkty firmy Philips po prostu zapewniają 
lepszy dźwięk.

Podwójny alarm

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony 
w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. 
Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, 
zaś drugą — aby obudzić partnera lub 
partnerkę.

Łagodne budzenie

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy 
stopniowo zwiększającej się głośności budzika. 
Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo 
jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak 
okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze 
snu. My oferujemy możliwość budzenia się 
przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji 
radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym 
budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, 
zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i 
przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu 
możesz się łagodnie rozbudzić.

Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile 
czasu chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej 
przed zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit 
czasu (maksymalnie 2 godziny) i wybrać płytę 
CD lub stację radiową, której chcesz słuchać, 
leżąc w łóżku. Sprzęt będzie grał przez tyle 
czasu, na ile został ustawiony, a następnie 
automatycznie się wyłączy do 
energooszczędnego, cichego trybu gotowości. 
Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać podczas 
słuchania ulubionej płyty lub prezentera 
radiowego — bez liczenia owiec i bez 
zmartwień o zużycie prądu.
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Zgodność z telefonami iPhone
• za pośrednictwem złącza Lightning: iPhone 5, 

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

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• za pośrednictwem złącza Lightning: iPod nano 7. 

generacji, iPod touch 5. generacji

Odtwarzanie dźwięku
• Tryb odtwarzania: Ładowanie odtwarzacza iPod, 
Ładowanie telefonu iPhone

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• Zakres częstotliwości: (FM) 87,5–108 MHz
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe

Budzik
• Liczba alarmów: 2
• Źródło alarmu: Stacja dokująca, Radio FM, Sygnał 

dźwiękowy
• Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut
• Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Możliwości połączeń
• Wejście audio (3,5 mm)

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: Biały LCD
• Jasność wyświetlacza: Wysoka/ Średnia/ Niska

Dźwięk
• System dźwięku: Mono
• Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 1

Moc
• Rodzaj zasilania: Wejście AC

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

245 x 133 x 122 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

336 x 158 x 183 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Karta 

gwarancyjna
•
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