Philips
Đài nguyên bản

trạm nối có 30 chân cắm
cho iPod/iPhone
FM
10 W

ORD7100C

Đài nguyên bản
Hãy để chiếc đài nguyên bản của Philips hoàn tất trải nghiệm nghe nhạc của bạn. Được
thiết theo kiểu cách của chiếc đài Philips mang tính hình tượng của 1955, chiếc đài này
phát nhạc và sạc pin cho iPods và iPhones và có bộ dò sóng FM stereo.
Làm phong phú trải nghiệm của bạn
• Âm thanh trung thực cao
• Phát nhạc và sạc pin đồng thời cho iPod/iPhone
• Bộ dò sóng stereo FM
• Hệ Thống Loa Phản Hồi Âm Trầm mang đến âm thanh trầm mạnh mẽ và sâu lắng hơn
Dễ sử dụng
• Cắm mọi loại iPod/iPhone, ngay cả khi để trong vỏ
• Ứng dụng HomeStudio miễn phí giúp nâng cao trải nghiệm nghe radio
• Đồng bộ đồng hồ tự động khi cắm iPod/iPhone
• Đầu vào âm thanh cho phép phát lại âm thanh di động dễ dàng
Thiết kế retro đương đại
• Sự tái trình diễn đương đại của thiết kế Philetta mang tính biểu tượng
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Những nét chính
Nghe nhạc và sạc pin cho iPod/iPhone

Thưởng thức nhạc MP3 ưa thích của bạn trong
khi sạc pin cho iPod/iPhone! Trạm nối cho
phép bạn kết nối thiết bị di động trực tiếp với
hệ thống giải trí trạm kết nối để bạn có thể
nghe nhạc ưa thích với âm thanh tuyệt hảo. Hệ
thống sạc pin cho iPod/iPhone khi đang phát
nhạc, nhờ đó, bạn có thể thưởng thức nhạc và
không phải lo lắng về việc máy phát di động của
bạn hết pin. Hệ thống giải trí trạm kết nối tự
động sạc khi thiết bị được cắm vào trạm kết
nối.

loa nhỏ gọn. Hệ thống này khác với hệ thống
hộp loa thông thường ngoài ống âm trầm được
sắp xếp có khoa học về mặt âm học đối với loa
trầm để tối ưu hoạt động giảm dao động tần số
thấp của hệ thống. Kết quả là âm trầm được
kiểm soát sâu lắng hơn và ít biến dạng hơn. Hệ
thống hoạt động bằng cách cộng hưởng khối
không khí trong ống âm trầm để làm rung giống
như loa trầm thông thường. Kết hợp với phản
hồi từ loa trầm, hệ thống mở rộng các âm
thanh có tần số thấp nói chung để tạo ra không
gian hoàn toàn mới cho âm trầm sâu lắng.
Cắm iPod/iPhone để trong vỏ

Đồng bộ đồng hồ tự động

Khi kết nối và cắm, hệ thống trạm kết nối tự
động đồng bộ đồng hồ với iPod/iPhone chỉ
trong vài giây. Với tính năng thuận tiện này, bạn
không cần đặt thời gian theo cách thủ công.
ĐẦU VÀO ÂM THANH (3,5mm)

Hệ Thống Loa Phản Hồi Âm Trầm
Cổng cắm chốt kiểu lò xo được thiết kế thông
minh tạo thuận lợi cho mọi loại iPod hoặc
iPhone một cách dễ dàng, không cần bộ nối
tiếp đặc biệt. Hơn nữa, thiết bị hoạt động ngay
cả khi có vỏ bảo vệ mức độ cao nhất – chỉ cần
cắm iPod hoặc iPhone của bạn vẫn giữ nguyên
trong vỏ. Giờ đây bạn có thể thưởng thức thực
sự nhạc của bạn một cách dễ dàng.
Hệ Thống Loa Phản Hồi Âm Trầm mang đến
trải nghiệm âm trầm sâu lắng từ hệ thống hộp

Tạo kết nối dễ dàng và thưởng thức toàn bộ
nhạc của bạn từ thiết bị bỏ túi và máy tính. Chỉ
cần cắm thiết bị của bạn vào cổng AUDIO-IN
(3,5 mm) trên thiết bị Philips của bạn. Với máy
tính, kết nối thường được thực hiện từ đầu ra
tai nghe. Sau khi kết nối, bạn có thể thưởng
thức toàn bộ bộ sưu tập nhạc của bạn trực tiếp
trên bộ loa tuyệt vời. Philips mang đến âm
thanh tốt hơn.
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Các thông số
Tương thích iPod
• Tương thích với: iPod touch, iPod touch thế hệ thứ
hai, iPod classic, iPod nano thế hệ thứ ba, iPod nano
thế hệ thứ tư, iPod thế hệ thứ năm, iPod với màn
hình màu, iPod nano, iPod mini, iPod nano thế hệ
thứ nhất, iPod nano thế hệ thứ hai

• Đặt sẵn trạm phát: 20
• Tự động dò sóng số: CÓ

Tính kết nối
• Đầu vào âm thanh (3,5 mm): CÓ
• Ăng-ten: Ăng ten FM (75 ohm)

Tương thích iPhone

Tiện lợi

• Tương thích với: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4,
iPhone 4S

• Dạng màn hình: LED màu trắng

Ứng dụng iPod/iPhone
• Tên ứng dụng: HomeStudio, Tải xuống miễn phí từ
App store
• Tương thích: Đài trạm nối cho iPod/iPhone, iPod
Touch, iPhone
• Dự báo thời tiết 5 ngày: CÓ
• Phát lại: điều hướng album/bài hát, điều khiển phát
lại
• Đồng hồ: màn hình tương tự, màn hình số
• Báo thức: nhiều báo thức, bộ hẹn giờ ngủ
• Sóng vô tuyến: Đài FM, cài sẵn, quét, dò sóng

Phát lại âm thanh

Âm thanh
• Hệ thống âm thanh: Stereo
• Điều khiển âm lượng: quay (số)

Loa
• Loa tích hợp: 2

Công suất
• Dạng nguồn: Đầu vào AC

Kích thước
• Kích thước sản phẩm (RxSxC): 330 x 150 x
163 mm
• Kích thước đóng gói (RxSxC): 460 x 250 x 245 mm

• Chế độ phát lại: Sạc pin iPod, Sạc pin iPhone

Bộ dò sóng/Bộ thu/Bộ truyền
• Dải dò sóng: FM
• Dải tần số: (FM) 87,5-108 MHz

Phụkiện
• Phụ kiện đi kèm: Dây điện AC (VDE & UK), Hướng
dẫn Sử dụng, Chứng chỉ bảo hành
•

Ngày phát hành
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