
 

 

Philips
Orijinal radyo

30 pimli konektörlü
iPod/iPhone için
FM
10 W

ORD7100R
Orijinal radyo

Bu Philips Orijinal radyonun dinleme deneyiminizi eksiksiz hale getirmesine izin verin. 
Simge haline gelen 1955 Philips radyo tarzında tasarlanan bu radyo, iPod ve iPhone'ları 
çalar, şarj eder ve stereo FM tunerle birlikte gelir.

Ses deneyiminizi zenginleștirin
• Hi-fi ses
• iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve șarj edin
• FM stereo tuner
• Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Kullanım kolaylığı
• Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
• Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eșitleme
• Tașınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses giriși

Modern retro tasarım
• Efsanevi Philetta tasarımının modern yorumu



 iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalın ve șarj 
edin

iPod'unuzu/iPhone'unuzu șarj ederken MP3 
müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu 
sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı 
eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz 
müzikleri mükemmel ses kalitesiyle 
dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/
iPhone'unuzu çalarken șarj ettiğinden, müzik 
dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir 
derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine 
bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak 
șarj edilir.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt 
hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler 
verir. Sistemin düșük frekanslı seslerdeki 
kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak 

hizalanmıș ek bas borusuyla geleneksel 
hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta 
daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir 
bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar 
gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini 
titreștirerek çalıșır. Woofer'ın tepkisiyle 
birleșince, sistemdeki düșük frekanslı sesler 
güçlenerek derin baslara yeni bir boyut 
kazandırır.

iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını 
çıkarmadan yapın

Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı 
portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod 
veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf 
takılıyken bile çalıștığından, tek yapmanız 
gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık 
müziğinizin keyfini gerçekten karmașıklık 
olmadan çıkarabilirsiniz.

Otomatik saat eșitleme

Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı 
sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye 
içinde otomatik olarak senkronize edecektir. 
Bu kullanıșlı özellik sayesinde, zamanı manuel 
olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.

SES GİRİȘİ (3,5 mm)

Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi 
tașınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan 
dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için 
cihazınızı Philips setindeki SES GİRİȘİ (3,5 mm) 
portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu 
bağlantı genellikle kulaklık çıkıșından yapılır. 
Bağlantı sağlandığında, tüm müzik 
koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün 
hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca 
söylersek, Philips daha iyi ses sunar.
ORD7100R/00

Özellikler
Orijinal radyo
30 pimli konektörlü iPod/iPhone için, FM, 10 W



Yayın tarihi 2014-07-10

Sürüm: 2.0.2

12 NC: 8670 000 98927
EAN: 87 12581 67258 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.

www.philips.com
iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod touch, iPod touch 

2. Nesil, iPod classic, iPod nano 3. Nesil, iPod nano 
4. Nesil, iPod 5. Nesil, Renkli ekranlı iPod, iPod 
nano, iPod mini, iPod nano 1. Nesil, iPod nano 2. 
Nesil

iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone Uygulaması
• Uygulama adı: HomeStudio, Uygulama 

mağazasından ücretsiz yükleme
• Uyumluluk: iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone için 

radyolu dock
• 5 günlük hava durumu tahmini
• Oynatma/Çalma: albüm/parça gezinme, oynatım 

kontrolleri
• Saat: analog ekran, dijital ekran
• Alarm: çoklu alarm, kapanma zamanlayıcısı
• Radyo: FM tuner, önayar, tarama, ayar

Müzik Çalma
• Çalma modu: iPod'un Șarj Edilmesi, iPhone Șarj 

Etme

Tuner/Alım/İletim
• Radyo bantları: FM

• Frekans aralığı: (FM) 87.5-108 MHz
• İstasyon hafızaları: 20
• Otomatik dijital istasyon ayarı

Bağlantı
• Ses giriși (3,5 mm)
• Anten: FM anteni (75 ohm)

Kullanılabilirlik
• Ekran Tipi: LED beyaz

Ses
• Ses Sistemi: Stereo
• Ses seviyesi kontrolü: döner (dijital)

Hoparlörler
• Dahili hoparlörler: 2

Güç
• Güç tipi: AC giriși

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 330 x 150 x 163 mm
• Ambalaj boyutları (GxDxY): 460 x 250 x 245 mm

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: AC güç kablosu (VDE 

& BK), Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi
•
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