Philips
Original-radio

met 30-pins aansluiting
voor iPod/iPhone
FM
10W

ORD7100C

De originele radio
Laat deze Philips Original-radio uw luisterervaring compleet maken. Deze radio met FMstereo is ontworpen in de stijl van de beroemde Philips-radio uit 1955 en kan uw iPods
en iPhones afspelen en opladen.
Verrijk uw luisterervaring
• HiFi-geluid
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
• FM-stereotuner
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
Gebruiksvriendelijk
• Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
• Gratis HomeStudio-app voor heerlijk radio luisteren
• Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten
Retro-ontwerp in een modern jasje
• Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp
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Kenmerken
Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u
uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare
apparaat rechtstreeks aansluiten op het
entertainmentsysteem met dock voor een
perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete
muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/
iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de
muziek genieten zonder u zorgen te maken dat
de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare
apparaat in het entertainmentsysteem met
dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.
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.
Dock uw iPod/iPhone met het hoesje

Automatische kloksynchronisatie

Plaats uw iPod of iPhone in het basisstation en
de klok op uw draagbare apparaat wordt
binnen een paar seconden automatisch
gesynchroniseerd. Dankzij deze handige
functie hoeft u de tijd niet handmatig in te
stellen.
AUDIO-INGANG (3,5 mm)

Dit slim ontworpen dockingstation met
veermechanisme is geschikt voor alle modellen
iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U
hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen;
plaats uw iPod of iPhone direct op het station.
Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek
genieten.
Met één verbinding geniet u van al uw muziek
van draagbare apparaten en computers. Sluit
gewoon uw apparaat aan op de AUDIOINGANG (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.
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Specificaties
Compatibiliteit iPod

• Compatibel met: iPod touch, iPod touch 2e
generatie, iPod classic, iPod nano 3e generatie,
iPod nano 4e generatie, iPod 5e generatie, iPod
met kleurendisplay, iPod Nano, iPod Mini, iPod
nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie

Compatibiliteit iPhone

• Frequentiebereik: (FM) 87,5 - 108 MHz
• Voorkeurzenders: 20
• Automatisch digitaal afstemmen

Connectiviteit

• Audio-ingang (3,5 mm)
• Antenne: FM-antenne (75 ohm)

• Compatibel met: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4,
iPhone 4S

Gemak

iPod/iPhone-app

Geluid

• Naam app: HomeStudio, Gratis downloaden vanaf
App Store
• Compatibiliteit: Dockradio voor iPod/iPhone, iPod
touch, iPhone
• Weersverwachting voor 5 dagen
• Afspelen: Navigeren door album/nummer,
Afspeelbediening
• Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm
• Alarm: Verschillende wekmogelijkheden,
Sleeptimer
• Radio: FM-radio, voorkeurzender, scannen,
afstemmen

Audioweergave

• Afspeelmodus: iPod opladen, iPhone opladen

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM

• Schermtype: LED wit
• Geluidssysteem: Stereo
• Volumeregeling: Draaiwieltje (digitaal)

Luidsprekers

• Ingebouwde luidsprekers: 2

Vermogen

• Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen

• Productafmetingen (b x d x h): 330 x 150 x 163 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 460 x 250 x 245
mm

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer (VDE en
Verenigd Koninkrijk), Gebruikershandleiding,
Garantiecertificaat
•
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