
 

 

Philips
Rádio original

Com conector de 30 pinos
para iPod/iPhone
DAB+, FM
10W

ORD7300
Rádio original

O rádio original da Philips combina o design retrô dos anos 50 do rádio Philips com as 
tecnologias mais recentes. Ele reproduz e carrega o iPod/iPhone, oferece rádio FM e 
DAB+ em som de alta fidelidade.

Enriqueça sua experiência sonora
• Som de alta fidelidade
• Reproduza e carregue seu iPod/iPhone simultaneamente
• Sistema de caixas acústicas Bass Reflex que fornecem graves profundos e potentes

Aproveite o rádio de qualidade digita DAB+
• Compatível com DAB + e FM para uma experiência de rádio completa
• DAB para um rádio com som cristalino e sem interferências

Fácil de usar
• Acople qualquer iPod/iPhone, mesmo com o estojo de proteção
• Entrada de áudio para simples reprodução portátil de música

Design retrô contemporâneo
• Reinterpretação contemporânea do design tradicional Philetta



 DAB

O rádio digital DAB (Digital Audio 
Broadcasting) é, em comparação com a 
transmissão analógica FM, uma nova maneira 
de transmitir rádio por meio de uma rede de 
transmissores terrestres. O DAB oferece aos 
ouvintes mais opções e informações fornecidas 
com qualidade de som cristalino e sem 
interferências. A tecnologia permite que o 
receptor capte o sinal mais forte que 
encontrar. Com as estações digitais DAB, não 
há frequências para memorizar, e os ajustes 
são sintonizados pelo nome da estação: ou 
seja, a sintonia é direta.

Reproduza e carregue seu iPod/iPhone

Curta suas músicas favoritas em MP3 enquanto 
carrega seu iPod/iPhone! O dock permite 
conectar seu dispositivo portátil diretamente 
ao Sistema Docking Entertainment para você 
ouvir suas músicas favoritas com um som 
excelente. O dock também carrega o iPhone/
iPod durante a reprodução para você curtir 

suas músicas sem se preocupar com a carga da 
bateria. Este Sistema Docking Entertainment 
carrega seu dispositivo portátil 
automaticamente enquanto ele está acoplado 
ao dock.

Sistema de caixas acústicas Bass Reflex

O sistema de caixas acústicas Bass Reflex 
fornece uma experiência de graves profundos 
usando um sistema compacto de alto-falantes. 
Difere do sistema convencional de alto-
falantes, sendo equipado com um tubo de 
graves acusticamente alinhado com o 
subwoofer para otimizar a reprodução de 
baixas frequências do sistema. O resultado são 
níveis de graves mais profundos e controlados, 
com baixa distorção. O sistema opera por 
meio da ressonância da massa de ar no tubo de 
graves, fazendo-o vibrar como um subwoofer 
convencional. Combinado à resposta do 
subwoofer, o sistema expande os sons de baixa 
frequência, criando uma dimensão 
inteiramente nova de graves profundos.

Acople seu iPod/iPhone com o estojo

O design inteligente da porta retrátil do dock 
acomoda facilmente qualquer iPod ou iPhone 
sem a necessidade de adaptadores especiais. 
Além disso, ele pode ser usado com a maioria 
dos estojos de proteção — basta acoplar 
diretamente seu iPod ou iPhone e curtir suas 
músicas sem a menor complicação.

Entrada de áudio (3,5mm)

Conecte dispositivos portáteis ou 
computadores ao rádio da Philips e ouça todas 
as suas músicas preferidas. Basta fazer a 
conexão do dispositivo pela entrada de áudio 
(AUDIO-IN) de 3,5mm do aparelho da Philips. 
Quanto a computadores, a conexão é 
estabelecida na saída do headset. Com ambos 
os aparelhos conectados, você pode curtir 
toda a sua coleção de músicas em um conjunto 
de caixas de som superiores. A Philips 
simplesmente oferece o que há de melhor em 
termos de som.
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Compatibilidade com iPod
• Compatível com: iPod touch, iPod touch - 2ª 

geração, iPod classic, iPod nano - 3ª geração, iPod 
nano - 4ª geração, iPod - 5ª geração, iPod com 
display em cores, iPod nano, iPod mini, iPod nano - 
1ª geração, iPod nano - 2ª geração

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 

4, iPhone 4S

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução: Carregando o iPod, 

Carregando o iPhone

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: DAB (Band III), FM
• Intervalo de frequência: (FM) 87,5-108 MHz
• Pré-sintonia de estações: 30 (DAB), 30 (FM)
• Sintonia digital automática
• DAB: display de informações, menu, verificação 

inteligente

Conectividade
• Entrada de áudio (3,5mm)
• Antena: Antena FM (75ohm)

Praticidade
• Tipo de display: LCD

Áudio
• Sistema de áudio: Estéreo
• Controle do volume: giratório (digital)

Caixas acústicas
• Caixas de som integradas: 2

Alimentação
• Tipo de alimentação: Entrada CA

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 330 x 150 x 

163 mm
• Dimensões da embalagem (L x P x A): 460 x 250 x 

245mm

Acessórios
• Acessórios inclusos: Controle remoto, Cabo de 

energia CA (VDE e Reino Unido), Manual do 
Usuário, Certificado de garantia

•
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