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Dokkingstasjon for iPod/iPhone

ORD7105C
Den originale radioen

La denne Philips Original-radioen gjøre lydopplevelsen komplett. Den har en design som 
minner om den ikoniske Philips-radioen fra 1955, og den spiller av og lader iPod og 
iPhone og har en stereo FM-tuner.

En rikere lydopplevelse
• Hi-Fi-lyd
• Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
• FM-stereotuner
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Lett å bruke
• Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
• Gratis HomeStudio-app for forbedret vekking og radiolytting
• Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone når den er i dokkingstasjonen
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Moderne retrodesign
• Moderne nytolkning av den ikoniske Philetta-designen



 Spill av og lad iPod/iPhone

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din 
mens du lader opp iPod/iPhone. Med 
dokkingstasjonen kan du koble den bærbare 
enheten direkte til underholdningssystemet 
med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til 
favorittmusikken med suveren lyd. Den lader 
også opp iPod/iPhone mens den spiller 
sangene, slik at du kan nyte musikken uten å 
bekymre deg for at batteriet til den bærbare 
spilleren blir tomt. Underholdningssystemet 
med dokkingstasjon lader automatisk den 
bærbare enheten når den står i 
dokkingstasjonen.

Bassrefleks-høyttalersystem

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp 
bassopplevelse fra et kompakt 
høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller 
det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem 
ved at det er akustisk justert etter wooferen 
for å forsterke gjengivelsen av de lave 
frekvensene. Resultatet er en dypere, 
kontrollert bass og mindre forvrengning. 

Systemet fungerer ved å la luftmassen 
resonnere i basspipen slik at det vibrerer som 
en vanlig woofer. I kombinasjon med 
responsen i høyttaleren forsterker systemet 
lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av 
dyp bass.

Dokking av iPod/iPhone i etuiet

Den innskyvbare dokkingporten med stilig 
design passer til alle typer iPod eller iPhone 
uten behov for spesialadaptere. Den fungerer 
til og med sammen med de fleste 
beskyttelsesetuier – bare dokk iPod eller 
iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte 
musikken din uten problemer.

Gratis HomeStudio-app

Det finnes ikke en bedre måte å våkne på eller 
lytte til radio enn med den gratis HomeStudio-
appen fra Philips. Alt du trenger å gjøre, for å 
glede deg over et stort utvalg av spennende 
funksjoner, er å laste ned appen fra Apple App 
Store. For eksempel gir avansert alarmoppsett 
deg større fleksibilitet innen alarminnstillinger 

– inkludert alarmens volum, varighet, dato og 
lyd. Du får også et bedre brukergrensesnitt når 
du hører på radio, med brukervennlige 
funksjoner for å forhåndsinnstille radiokanaler.

Automatisk klokkesynkronisering

Ved tilkobling til denne dokkingstasjonen 
synkroniseres automatisk klokken med iPod/
iPhone i løpet av sekunder. Med denne 
praktiske funksjonen trenger du ikke å stille inn 
klokken manuelt.

Lyd inn (3,5 mm)

Opprett én enkel tilkobling, og hør på all 
musikken fra bærbare enheter og 
datamaskiner. Det er bare å koble enheten til 
lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. 
På datamaskiner opprettes tilkoblingen 
vanligvis via hodetelefonutgangen. Når 
tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart 
glede deg over hele musikksamlingen din på 
førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske 
enkelt bedre lyd.
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 7. generasjon, iPod 

touch 5. generasjon

Lydavspilling
• Avspillingsmodus: Lader iPod, Lader iPhone

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Frekvensområde: (FM) 87,5–108 MHz
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Automatisk digital søking

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd inn (3,5 mm)
• Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Anvendelighet
• Skjermtype: Hvit LED

Lyd
• Lydsystem: Stereo
• Volumkontroll: roterende (digital)

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2

Drift
• Strømtype: AC-inngang

Mål
• Produktmål (BxDxH): 330 x 150 x 163 millimeter
• Mål, emballasje (B x D x H): 460 x 250 x 245 mm

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Strømledning (VDE & 

Storbritannia), Brukerhåndbok, Garantisertifikat
•
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