
 

 

Philips
Originálne rádio

• Krémové
• Dok pre zariadenia iPod/iPhone

ORD7105C
Originálne rádio

Zdokonaľte svoj poslucháčsky zážitok týmto rádiom z radu Philips Original. Model 
kopírujúci štýl kultového rádia značky Philips z roku 1955 prehráva hudbu zo zariadení 
iPod či iPhone, nabíja ich a navyše obsahuje stereofónny tuner FM.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Dokonale verný zvuk
• Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
• FM stereofónny tuner
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Jednoduché používanie
• Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
• Bezplatná aplikácia HomeStudio pre príjemnejšie vstávanie a počúvanie rádia
• Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
• Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Moderný retro dizajn
• Moderná interpretácia ikonického dizajnu rádia Philetta



 Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 
počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok 
umožňuje pripojenie vášho prenosného 
zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému 
systému, takže môžete počúvať obľúbenú 
hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas 
prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabije, 
takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte 
mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je 
prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný 
systém automaticky nabije jeho batériu.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký 
zážitok z basov z kompaktného systému 
reproduktorov. Odlišuje sa od bežného 
systému reproduktorov dodatočným 
kruhovým basovým otvorom, ktorý je 
akusticky zladený s reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. 
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie 
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom 
rezonancie zvuku do kruhového basového 

otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. 
Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru 
rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a 
vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone 
priamo v puzdre

Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací 
port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov 
zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo 
iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je 
prehrávač vložený v niektorom z väčšiny 
ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo 
iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete 
vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

Bezplatná aplikácia HomeStudio

Bezplatná aplikácia Philips HomeStudio ponúka 
ten najlepší spôsob zobudenia sa a počúvania 
rádia. Stačí prevziať aplikáciu z lokality Apple 
App Store a využiť množstvo jej úžasných 
funkcií. Rozšírené nastavenie budíka vám 
napríklad poskytne väčšiu flexibilitu pri 
nastavovaní budenia – vrátane hlasitosti budíka, 

jeho trvania, dátumu a zvuku. Zároveň získate 
lepšie používateľské rozhranie pri počúvaní 
rádia s jednoduchými funkciami predvolených 
staníc.

Automatická synchronizácia hodín

Po pripojení a vložení do doku tento dokovací 
systém do niekoľkých sekúnd automaticky 
zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/
iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte 
nastavovať čas manuálne.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)

Stačí jednoducho pripojiť a môžete si 
vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných 
zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte 
svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 
mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa 
väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po 
prepojení si môžete priamo vychutnávať celú 
svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových 
reproduktorov. Philips jednoducho prináša 
lepší zvuk.
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Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 5

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod nano 7. generácie, iPod touch 

5. generácie

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania: Nabíjanie iPod, Nabíjanie 

zariadenia iPhone

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM
• Frekvenčný rozsah: (FM) 87,5 – 108 MHz
• Predvolené stanice: 20
• Automatické digitálne ladenie: áno

Pripojiteľnosť
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno
• Anténa: FM anténa (75 ohmov)

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: LED, biely

Zvuk
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2

Príkon
• Typ napájania: Vstup AC

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 330 x 150 x 163 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 460 x 250 x 245 mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel 

(VDE a VB), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky
•
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