
 

 

Philips
Rádio Original

s 30kolíkovým konektorem
pro iPod/iPhone
FM
10W

ORD7100C
Originální rádio

Ať toto rádio Philips Original doplní vaše zážitky z poslechu. Jeho design vychází ze stylu 
ikonického rádia Philips z roku 1955. Nicméně nabíjí iPody a iPhony a dodává se se 
stereofonním tunerem FM.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Věrný zvuk
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
• Stereofonní tuner FM
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Snadné použití
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Bezplatná aplikace HomeStudio pro lepší poslech rádia
• Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici
• Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Soudobý retro design
• Soudobá verze ikonického designu Philetta



 Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při 
nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují 
připojení vašeho přenosného zařízení přímo 
k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete 
poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým 
zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení 
iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a 
nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému 
přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém 
automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je 
v doku.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex 
zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé 
reproduktorové soustavy. Od konvenčních 
reprosoustav se liší přidáním basového průduchu 
pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby 
spolu s basovým reproduktorem poskytoval 
optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. 
Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. 
Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém 
průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V 
kombinaci s výkonem basového reproduktoru 
poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr 
reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru

Inteligentně navržený dokovací port s pružinou 
snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní 
adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – 
iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně 
vychutnáte hudbu bez potíží.

Automatická synchronizace hodin

Po připojení a vložení do doku tato dokovací stanice 
automaticky synchronizuje hodiny se zařízením iPod/
iPhone během několika sekund. Díky této praktické 
funkci již nebude nutné nastavovat čas ručně.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat 
svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí 
zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na 
přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení 
využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení 
navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou 
hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících 
reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší 
zvuk.
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Specifikace
Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod touch, iPod touch 

2 generace, iPod classic, iPod nano 3. generace, 
iPod nano 4. generace, iPod 5. generace, iPod 
s barevným displejem, iPod nano, iPod mini, iPod 
nano 1. generace, iPod nano 2. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S

Aplikace pro iPod/iPhone
• Název aplikace: HomeStudio, Stažení zdarma 

z obchodu App store
• Kompatibilita: Rádio s dokem pro iPod/iPhone, 

iPod Touch, iPhone
• 5denní předpověď počasí: Ano
• Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání 

přehrávání
• Hodiny: analogový displej, digitální displej
• Budík: více budíků, Časovač
• Rádio: Rádio FM, předvolba, funkce Scan, ladění

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání: Nabíjení zařízení iPod, Nabíjení 

zařízení iPhone

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM
• Frekvenční rozsah: (FM) 87,5–108 MHz
• Předvolby stanic: 20
• Automatické digitální ladění: Ano

Možnosti připojení
• Vstup audio (3,5 mm): Ano
• Anténa: Anténa FM (75 ohmů)

Pohodlí
• Typ displeje: Bílý LED

Zvuk
• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2

Spotřeba
• Typ zdroje: Vstup AC

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 330 x 150 x 163 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 460 x 250 x 245 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel (VDE a 

Velká Británie), Uživatelská příručka, Záruční list
•
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