
 

 

Philips
Original-radio

30-nastainen liitäntä
iPodille/iPhonelle
DAB+, FM
10 W

ORD7300
Alkuperäinen radio

Philips Original -radiossa yhdistyvät 50-luvun klassikkomuotoilu ja nykypäivän tekniikka. Se 
toistaa musiikkia iPodilta tai iPhonelta, lataa ne ja toistaa DAB+- ja FM-radioäänen erittäin 
autenttisesti.

Tehosta äänentoistoa
• Autenttinen äänentoisto
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Nauti digitaalilaatuisesta DAB+ -radiosta
• DAB+- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
• Kirkas ja häiriötön DAB-radio

Helppokäyttöinen
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Nykyaikainen retromuotoilu
• Nykyaikainen tulkinta tyylikkäästä Philetta-mallista



 DAB

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva 
DAB-digitaaliradio (Digital Audio 
Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-
ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. 
Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja 
ja tietoa, ja sen lähetysääni on kirkas ja 
häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin 
lukittuu voimakkaimpaan tarjolla olevaan 
signaaliin. DAB-digitaaliasemien 
lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan 
ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, 
kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman 
avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan 
viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella 
musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla 

se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia 
eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. 
Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan 
laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on 
sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että 
alataajuuksien toisto on optimaalinen. 
Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, 
jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa 
resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen 
bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä 
yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet 
saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan

Jousella varustettuun kätevään 
telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai 
iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat 
useimmat suojakotelotkin – voit telakoida 
iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia 
musiikista todella helposti.

Äänitulo (3,5 mm)

Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia 
kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität 
vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään 
(3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti 
kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, 
voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan 
ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina 
parempaa ääntä.
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iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, 

iPod classic, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. 
sukupolvi, iPod 5. sukupolvi, Värinäytöllinen iPod, 
iPod nano, iPod mini, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod 
nano 2. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S

Äänen toisto
• Toistotila: iPod-laitteen lataaminen, iPhonen 

lataaminen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: DAB (Band III), FM
• Taajuusalue: (FM) 87,5–108 MHz
• Pikavalinnat: 30 (DAB), 30 (FM)
• Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
• DAB: infonäyttö, valikko, Smart Scan -toiminto

Liitännät
• Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ
• Antenni: FM-antenni (75 ohmia)

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä 

(digitaalinen)

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2

Virta
• Virtatyyppi: AC-tulo

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 330 x 150 x 163 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 460 x 250 x 245 mm

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 

Verkkovirtajohto (VDE ja UK), Käyttöopas, 
Takuutodistus
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