
 

 

Philips
Original-miniradio

med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
FM, dubbelt larm
4 W

ORD2105B
Bli trendsättande med 

miniradion Original
Njut av all din musik och den tilltalande retrodesignen hos Philips Original-miniradion. 
Spela upp musik från din iPod/iPhone samtidigt som radion laddar och synkroniserar sin 
klocka med din Apple-enhet.

Berika din ljudupplevelse
• Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten
• Digital FM-mottagare
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Lättanvänd
• Automatisk synkroniseringstid via iPod/iPhone-docka med Lightning-kontakt
• Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Modern retrodesign
• Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen



 Spela upp och ladda via Lightning

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar 
iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! 
Docka den bara direkt på högtalaren för att 
spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. 
Den laddar även enheten medan musiken 
spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att 
batteriet ska laddas ur.

Digital FM-mottagare

Digital FM-mottagare

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från 
kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från 
vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är 
akustiskt förbunden med woofern för att få en 
lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet 
blir en djupare kontrollerad bas och mindre 
distorsion. Det fungerar genom att luftmassan 
i baskanalen fås att vibrera som i en 

konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan 
uppleva nya djupa basljud.

Automatisk synkroniseringstid
Automatisk synkroniseringstid via iPod/
iPhone-docka med Lightning-kontakt

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all 
musik från bärbara enheter och datorer. 
Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) 
AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer 
görs anslutningen oftast från headsetutgången. 
När anslutningen har upprättats kan du njuta av 
hela din musiksamling direkt i överlägset bra 
högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Dubbelt larm

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in 
en larmtid för att väcka dig och den andra till 
din partner.

Behaglig uppvakningsfunktion

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt 
till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga 
väckarklockor med inställd volym har antingen 
för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt 
högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att 
vakna till din favoritmusik, radiostation eller 
alarmsignal. Med den behagliga 
uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis 
från svag till någorlunda hög för att väcka dig 
försiktigt.

Insomningsfunktion

Med insomningsfunktionen bestämmer du hur 
länge du vill lyssna på musiken eller radion 
innan den ska stängas av. Du ställer bara in 
tiden (högst två timmar) och väljer den CD-
skiva eller radiokanal som du vill lyssna på 
medan du slappnar av. Musiken/radion 
kommer att fortsätta spela under den tid som 
du angett för att sedan stängas av automatiskt 
i ett energisparande vänteläge. 
Insomningsfunktionen gör att du kan somna in 
till din favoritmusik eller radiokanal utan att 
behöva räkna får eller tänka på 
strömförbrukningen.
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iPhone-kompatibilitet
• via Lightning-kontakten: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 

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

iPod-kompatibilitet
• via Lightning-kontakten: 7:e generationens iPod 

Nano, 5:e generationens iPod Touch

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge: Laddning av iPod, Laddning av 

iPhone

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Frekvensomfång: (FM) 87,5-108 MHz
• Automatisk digital kanalsökning

Larm
• Antal larm: 2
• Larmkälla: Dockning, FM-radio, Signal
• Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min
• Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Anslutningar
• Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD, vit
• Skärmens ljusstyrka: Hög/medelhög/låg

Ljud
• Ljudsystem: Mono
• Volymkontroll: ratt (digital)

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 1

Effekt
• Strömtyp: AC-ingång

Mått
• Produktmått (B x D x H): 245 x 133 x 122 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 336 x 158 x 183 

mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, 

Garanticertifikat
•
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