
 

 

Philips
วิทยุแบบดั้งเดิม

สีครีม
อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ iPod/
iPhone

ORD7105C
วิทยุแบบดั้งเดิม

ให้วิทยุแบบดั้งเดิมจาก Philips เติมเต็มประสบการณ์การรับฟังของคุณ 
ด้วยการออกแบบในสไตล์ที่น่าจดจำในปี 1955 ของวิทยุ Philips ซึ่งสามารถเล่นและชาร์จไฟ iPod 
และ iPhone ได้ และมีจูนเนอร์ FM

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• เสียงคุณภาพสูง
• เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน
• จูนเนอร์ FM สเตอริโอ
• ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า
ใช้งานง่าย
• ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ใช้ได้แม้เก็บในซอง
• แอปพลิเคชัน HomeStudio ฟรี เพื่อประสบการณ์วิทยุและการตื่นนอนอันยอดเยี่ยม
• การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติกับ iPod/iPhone เมื่อมีการเชื่อมต่อ
• ช่องสัญญาณเสียงเข้าสำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้ง่าย
การออกแบบย้อนยุคร่วมสมัย
• การตีความใหม่แบบร่วมสมัยของการออกแบบ Philetta อันโดดเด่น



 เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณ

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 
ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone! 
อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod 
ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยใ
ห้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเ
ยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone 
ในขณะเดียวกัน 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้
องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ 
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พก
พา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึก
จากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด 
ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่ม
ท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่
อให้การโรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีค
วามเหมาะสมที่สุด 
ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นแล
ะความผิดเพี้ยนน้อยลง 
ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเ
บสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป 

ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ 
ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิ
ติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone 
ที่เก็บในซอง

การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริง
แสนสะดวกสบายใช้งานได้กับ iPod หรือ 
iPhone โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ 
นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในซอ
ง เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone 
ของคุณตามปกติ 
คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด

แอปพลิเคชัน HomeStudio ฟรี

ไม่มีวิธีที่ดีไปกว่าการปลุกหรือการฟังวิทยุด้วยแ
อปพลิเคชัน HomeStudio ฟรีจาก Philips 
เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จาก Apple App 
Store 
เพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจ 
การตั้งค่าการปลุกขั้นสูง เช่น 
ให้คุณสามารถตั้งค่าการปลุกแบบยืดหยุ่นได้มาก
ขึ้น - รวมทั้งระดับเสียงปลุก ระยะเวลา 
วันที่และเสียง 

นอกจากนี้คุณยังได้รับอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้
นสำหรับการฟังวิทยุด้วยฟังก์ชันตั้งค่าสถานีล่วง
หน้าซึ่งง่ายต่อการใช้งาน

การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติ

เมื่อทำการเชื่อมต่อ 
ชุดระบบเชื่อมต่อนี้จะซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอั
ตโนมัติกับ iPod/iPhone 
ของคุณในเวลาเพียงไม่กี่วินาที 
ด้วยคุณสมบัติที่สะดวกนี้ 
คุณจึงไม่ต้องตั้งเวลาด้วยตัวเอง

AUDIO-IN (3.5 มม.)

ทำให้การเชื่อมต่อง่ายและเพลิดเพลินกับเสียงเ
พลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบพก
พา เพียงเสียบปลั๊กอุปกรณ์กับพอร์ต AUDIO-IN 
(3.5 มม.) ของชุด Philips 
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่อจะอยู่ที่เ
อาต์พุตหูฟัง 
เมื่อเชื่อมต่อได้สำเร็จคุณสามารถเพลิดเพลินกั
บคอลเลคชันเพลงของคุณทั้งหมดได้โดยตรงจา
กชุดลำโพงคุณภาพเยี่ยม Philips 
ให้เสียงที่ไพเราะยิ่งขึ้น
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ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPhone 5
ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod nano 7th generation, 

iPod touch 5th generation
การเล่นเสียง
• โหมดการเล่น: การชาร์จ iPod, การชาร์จ iPod
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• ช่วงความถี่: (FM) 87.5-108 MHz
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ได้
การเชื่อมต่อ
• สัญญาณเสียงเข้า (3.5 มม.): ได้
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM (75 โอห์ม)
สะดวกสบาย
• ประเภทจอภาพ: LED สีขาว

เสียง
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: หมุน (ดิจิตอล)
ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2
กำลังไฟ
• ประเภทพลังไฟ :: อินพุต AC
ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 330 x 150 x 

163 มม.
• ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 460 x 250 x 245 

มม.
อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC (VDE & UK), 

คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน
•
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