
 

 

Philips
Radio Original

• Kremowe
• Podstawka dokująca urządzeń 

iPod/iPhone

ORD7100C
Oryginalne radio

To oryginalne radio Philips zapewnia niezrównane wrażenia słuchowe. Urządzenie 
zaprojektowane w stylu słynnego radia firmy Philips z 1955 odtwarza i ładuje urządzenia 
iPod i iPhone oraz jest wyposażone w stereofoniczny tuner FM.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Najwyższej jakości dźwięk
• Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
• Tuner stereo FM
• Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Łatwa obsługa
• Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
• Darmowa aplikacja HomeStudio pozwalająca korzystać z zaawansowanych funkcji radia
• Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone
• Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Współczesne wzornictwo w stylu retro
• Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa Philetta



 Odtwarzanie i ładowanie urządzenia 
iPod/iPhone

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, 
ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub 
telefon iPhone! Podstawka dokująca umożliwia 
podłączanie urządzenia przenośnego 
bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze 
stacją dokującą, co umożliwia słuchanie 
ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. 
Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest 
ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki 
czemu nie trzeba martwić się o jego 
rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją 
dokującą automatycznie ładuje akumulator 
urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

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.

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w 
futerale

Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z 
mechanizmem sprężynowym pozwala na 
bezproblemowe podłączenie dowolnego 
modelu urządzenia iPod lub iPhone bez 
potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. 
Co więcej, możliwe jest podłączenie 
urządzenia znajdującego się w futerale 
ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Automatyczna synchronizacja zegara

Po podłączeniu podstawki dokującej i 
umieszczeniu w niej urządzenia iPod/iPhone 
zegar zestawu zostanie automatycznie 
zsynchronizowany z zegarem w urządzeniu. Ta 
wygodna funkcja eliminuje konieczność 
ręcznego ustawiania czasu.

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.
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Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch, iPod touch 2. generacji, 

iPod classic, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. 
generacji, iPod 5. generacji, iPod z kolorowym 
wyświetlaczem, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1. 
generacji, iPod nano 2. generacji

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 4, 

iPhone 4S

Aplikacja iPod/iPhone
• Nazwa aplikacji: HomeStudio, Możliwość 

darmowego pobrania z serwisu App store
• Zgodność: Radio ze stacją dokującą do urządzeń 

iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
• 5-dniowa prognoza pogody
• Odtwarzanie: nawigacja wg albumu/utworu, 

sterowanie odtwarzaniem
• Zegar: wyświetlacz analogowy, cyfrowy 

wyświetlacz
• Budzik: wiele rodzajów alarmów, wyłącznik 

czasowy
• Radio: Radio FM, zaprogramowane, 

przeszukiwanie, stroić

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

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM

• Zakres częstotliwości: (FM) 87,5–108 MHz
• Pamięć stacji: 20
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe

Możliwości połączeń
• Wejście audio (3,5 mm)
• Antena: Antena FM (75 omów)

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: Biały LED

Dźwięk
• System dźwięku: Stereo
• Regulator głośności: obrotowy (cyfrowy)

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2

Moc
• Rodzaj zasilania: Wejście AC

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

330 x 150 x 163 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

460 x 250 x 245 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy 

(VDE i UK), Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
•
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