Philips
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ar 30 kontaktu savienotāju
paredzēts iPod/iPhone
FM
10 W

ORD7100C

Original radio
Ļaujiet šim Philips Original radio papildināt jūsu klausīšanās pieredzi. Tā izstrādē izmantots
ikoniskā 1955. gada Philips radio vizuālais stils, tas atskaņo un uzlādē iPod un iPhone
ierīces, kā arī tajā iebūvēts stereo FM uztvērējs.
Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• Augstas kvalitātes skaņa
• Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone vienlaikus
• FM stereo uztvērējs
• Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās
frekvences skaņu
Vienkārša lietošana
• Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru
• Bezmaksas aplikācija HomeStudio pilnvērtīgākai radio klausīšanās pieredzei
• Automātiska pulksteņa sinhronizēšana ar dokstacijā ievietotu iPod/iPhone
• Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai
Mūsdienīgs retro dizains
• Ikoniskā Philetta dizaina mūsdienīga interpretācija
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Izceltie produkti
Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone

Baudiet savu iemīļoto MP3 mūziku iPod/iPhone
uzlādes laikā! Dokstacija dod iespēju pievienot
portatīvo ierīci tieši dokstacijas izklaides
sistēmai, un jūs varat klausīties savu iecienīto
mūziku augstākajā kvalitātē. Atskaņošanas laikā
tiek uzlādēts arī iPod/iPhone, tātad jūs varat
baudīt mūziku un neraizēties par to, ka
portatīvā atskaņotāja baterija izlādēsies.
Dokstacijas izklaides sistēma automātiski
uzlādē portatīvo ierīci, kamēr tā ir ievietota
dokstacijā.

pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas
akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim,
tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences
skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās
frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu.
Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās
frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā
standarta zemo frekvenču skaļrunis.
Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa
reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo
frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu
dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.
Ievietojiet iPod/iPhone dokstacijā ar visu
ietvaru

Automātiska pulksteņa sinhronizēšana

Pievienojot un dokojot šī dokstacija
automātiski sinhronizēs pulksteni ar jūsu iPod/
iPhone dažu sekunžu laikā. Ar šo ērto funkciju
laiks nav jāiestata manuāli.
Audio ieeja (3,5 mm)

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.
Atjautīgi konstruētajā dokstacijas vietnē ar
atsperi bez grūtībām var ievietot jebkuru iPod
vai iPhone bez īpašiem adapteriem. Turklāt tas
darbojas pat tad, ja ierīce ir savā aizsargapvalkā
– ievietojiet dokstacijā iPod vai iPhone tādu,
kāds tas ir. Tagad varat baudīt mūziku bez
jebkādām rūpēm.
Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu
sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas
skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā
atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar

Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un
klausieties visu savu mūziku no portatīvajām
ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet
ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips
skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus,
savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu
izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat
klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska
skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz
labāku skanējumu.
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Specifikācijas
iPod saderība

• Saderīgs ar: iPod touch, iPod touch (2. paaudze),
iPod classic, iPod nano (3. paaudze), iPod nano
(4. paaudze), iPod (5. paaudze), iPod ar krāsu
displeju, iPod nano, iPod mini, iPod nano
(1. paaudze), iPod nano (2. paaudze)

iPhone saderība

• Frekvenču diapazons: (FM) 87,5-108 MHz
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Automātiska digitālā regulēšana

Savienojamība

• Audio ieeja (3,5 mm)
• Antena: FM antena (75 omu)

• Saderīgs ar: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4,
iPhone 4S

Lietošanas komforts

iPod/iPhone lietojumprogramma

Skaņa

• Lietojumprogrammas nosaukums: HomeStudio,
Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
• Saderība: iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone radio
dokstacija
• Laika prognoze 5 dienām
• Atskaņošana: albuma/celiņu navigācija,
atskaņošanas kontrole
• Pulkstenis: analogais displejs, digitālais displejs
• Modinātāja signāls: daudzi modinātāja signāli,
izslēgšanās taimeris
• Radio: FM radio, iestatījumu saglabāšana,
skenēšana, noregulēšana

Audio atskaņošana

• Atskaņošanas režīms: iPod uzlāde, iPhone uzlāde

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM

• Displeja tips: LED, balts

• Skaņu sistēma: Stereo
• Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)

Skaļruņi

• Iebūvēti skaļruņi: 2

Strāvas padeve

• Enerģijas veids: AC ievade

Izmēri

• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 330 x 150 x
163 mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 460 x 250 x 245 mm

Piederumi

• Iekļautie piederumi: AC strāvas vads (VDE un AK),
Lietotāja rokasgrāmata, Garantijas sertifikāts
•

Izlaides datums
2014-07-14

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Versija: 3.0.6

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču
zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku
īpašums.

12 NC: 8670 000 94846
EAN: 08 71258 16589 22

www.philips.com

