
 

 

Philips
Originálne minirádio

s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone
FM, dvojitý budík
4 W

ORD2105B
Určujte trend s modelom 

Original Radio mini
Vychutnajte si hudbu na pôvodnom rádiu Philips s dizajnom v štýle retro. Prehrávajte na 
ňom hudbu zo zariadenia iPod/iPhone, automaticky nabíjajte svoje zariadenie 
a synchronizujte čas medzi rádiom a zariadením Apple.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning
• Digitálne ladenie FM
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Jednoduché používanie
• Automatická synchronizácia času cez dok iPod/iPhone s konektorom Lightning
• Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
• Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
• Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Moderný retro dizajn
• Moderná interpretácia ikonického dizajnu rádia Philetta



 Prehrávanie a nabíjanie cez konektor 
Lightning

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas 
nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou 
nového konektora Lightning! Stačí vložiť 
zariadenie priamo do dokovacej stanice na 
reproduktore a môžete prehrávať svoje 
najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše 
zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, 
takže sa počas počúvania nemusíte starať o 
kapacitu batérie.

Digitálne ladenie FM

Digitálne ladenie FM

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký 
zážitok z basov z kompaktného systému 
reproduktorov. Odlišuje sa od bežného 
systému reproduktorov dodatočným 
kruhovým basovým otvorom, ktorý je 
akusticky zladený s reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. 

Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie 
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom 
rezonancie zvuku do kruhového basového 
otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. 
Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru 
rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a 
vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Automatická synchronizácia času
Automatická synchronizácia času cez dok iPod/
iPhone s konektorom Lightning

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)

Stačí jednoducho pripojiť a môžete si 
vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných 
zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte 
svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 
mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa 
väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po 
prepojení si môžete priamo vychutnávať celú 
svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových 
reproduktorov. Philips jednoducho prináša 
lepší zvuk.

Dvojitý budík

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi 
budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre 
seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Jemné zobudenie

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na 
postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné 
zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú 
buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak 
nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte 
nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si 
prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, 
rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného 
zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej 
na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Časovač vypnutia

Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako 
dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo 
rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. 
Jednoducho nastavte časový limit (na max. 2 
hodiny) a vyberte si CD alebo stanicu, ktorú 
budete počúvať počas zaspávania. Prístroj 
bude prehrávať hudbu počas nastaveného času 
a potom sa automaticky prepne do energeticky 
úsporného tichého pohotovostného režimu. 
Časovač vypnutia vám umožňuje zaspať pri 
obľúbenom CD alebo DJ-ovi rádia bez 
počítania ovečiek alebo obáv z plytvania 
energiou.
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Hlavné prvky
Originálne minirádio
s konektorom Lightning pre iPod/iPhone, FM, dvojitý budík, 4 W
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Kompatibilita s iPhone
• cez konektor Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 

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

Kompatibilita s iPod
• cez konektor Lightning: iPod nano 7. generácie, 

iPod touch 5. generácie

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania: Nabíjanie iPod, Nabíjanie 

zariadenia iPhone

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM
• Frekvenčný rozsah: (FM) 87,5 – 108 MHz
• Automatické digitálne ladenie: áno

Budík
• Počet budíkov: 2
• Zvuk budíka: Základňa, Rádio FM, Bzučiak
• Driemanie (opakovaný budík): Áno, 9 minút
• Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút

Pripojiteľnosť
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: LCD, biely
• Jas displeja: Vysoký/stredný/nízky

Zvuk
• Zvukový systém: Monofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 1

Príkon
• Typ napájania: Vstup AC

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 245 x 133 x 122 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 336 x 158 x 183 mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, 

Potvrdenie záruky
•
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Technické údaje
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