
 

 

Philips
Original-miniradio

Bluetooth®
DAB+, FM
Tweevoudig alarm, timer
4 W

ORT2300B
Draadloze bediening van uw Original-miniradio
met gratis DigitalRadio-app
Swing de pan uit met deze Original-miniradio. Een moderne interpretatie van de 
iconische Philetta, maar dan met DAB+ en FM-radio, en Bluetooth om draadloos muziek 
af te spelen vanaf smart-apparaten. De ingebouwde timer zorgt voor nog meer gemak.

HiFi-radio
• Via Bluetooth muziek streamen van uw smartphones of tablet
• Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring
• Meer kanalen om van te genieten met 20 DAB- en 20 FM-voorkeurzenders

Gebruiksvriendelijk
• Met automatische tijdsynchronisatie bent u verzekerd van de juiste tijd
• Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
• Ingebouwde timer voor gemak in de keuken
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Begin de dag op uw manier
• Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl
• Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek

Retro-ontwerp in een modern jasje
• Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp



 Markant Philetta-ontwerp
Deze op de Original-radio uit 1955 
geïnspireerde originele miniradio heeft nog 
steeds de markante elementen van de 
legendarische Philips-radio uit 1955, ook wel 
bekend als de Philetta "BF 102 U". In die tijd 
verblufte deze compacte radio zijn publiek met 
een eenvoudig ontwerp, groots geluid en 
kristalheldere ontvangst. Het radio-erfgoed 
van Philips gaat terug tot 1927. Over de jaren 
zijn veel modellen uitgegroeid tot vermaarde 
radio-iconen en collectors' items.

Compatibel met DAB+ en FM
Compatibel met DAB+ en FM voor een 
complete radio-ervaring

20 DAB- en 20 FM-voorkeurzenders

Met 20 DAB- en 20 FM-voorkeurzenders zijn 
uw favoriete kanalen altijd bereikbaar via een 
druk op de knop. Om een voorkeurzender te 
programmeren, zoekt u de gewenste zender 
en houdt u de preset-knop ingedrukt. Met deze 
snelle procedure wordt de radiofrequentie 
automatisch opgeslagen, voor gemakkelijke 
toegang wanneer u maar wilt.

Automatische tijdsynchronisatie

Dankzij de automatische tijdsynchronisatie van 
uw klokradio hoeft u nooit meer de tijd in te 

stellen. De klok wordt automatisch 
synchroniseerd met radiosignalen, zelfs 
wanneer de klok is uitgeschakeld. De klok 
wordt standaard gesynchroniseerd met 
radiosignalen om altijd de juiste tijd weer te 
geven. Wanneer dit nodig is, wordt de klok 
binnen één minuut bijgewerkt. Vanaf het 
moment dat u de klokradio uit de verpakking 
haalt, tot het moment dat er zich een 
stroomstoring voordoet bent u met dit Philips-
product verzekerd van de juiste tijd.

Ingebouwde timer

Deze klokradio zorgt voor optimaal gemak in 
het dagelijkse leven. Een ingebouwde timer 
helpt een oogje te houden op gerechten en 
zorgt voor veiligheid en goed bereide 
gerechten. Nu kunt u weglopen van het fornuis 
of de oven en ontspannen voor de TV of 
andere klusjes in huis doen. Zodra de tijd om 
is, zal er een zoemer klinken om u eraan te 
herinneren dat uw maaltijd klaar is om 
opgediend te worden.

Groot verlicht LCD-display

Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle 
belangrijke informatie en bedieningsopties ook 
bij weinig licht in één oogopslag.

Wekfunctie voor weekdagen en het 
weekend

Deze moderne klokradio heeft een dubbele 
alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden 
kunt instellen voor weekdagen en het weekend 
of zelfs verschillende wektijden voor u en uw 
partner. De wektijden kunt u naar wens 
instellen: dezelfde wektijden voor de hele 
week van maandag tot en met zondag of een 
vroege wektijd voor de weekdagen van 
maandag tot en met vrijdag en een lekker late 
wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook 
kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet 
langer elke avond een andere wektijd in te 
stellen.

Tweevoudig alarm

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met 
twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf 
en de andere voor uw partner.
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Kenmerken
Original-miniradio
Bluetooth® DAB+, FM, Tweevoudig alarm, timer, 4 W
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Draadloze Bluetooth®-technologie
• Profielen: A2DP, AVRCP

Klok
• Type: Digitaal
• Tijdnotatie: 12 uur, 24 uur

Alarm
• Aantal alarmen: 2
• Alarmbron: DAB-radio, FM-radio, Zoemer
• Alarm na 24 uur opnieuw instellen
• Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
• Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: DAB Band III, FM
• DAB: Smart Scan, Menu, Infoscherm
• DAB-frequentiebereik: 174,9 - 239,2 MHz
• FM-frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
• Aantal vooraf ingestelde zenders: 20 (DAB), 20 

(FM)
• Automatisch digitaal afstemmen
• Antenne: FM-antenne

Gemak
• Schermtype: LCD
• Helderheid van het scherm: Hoog/ Midden/ Laag

Geluid
• Geluidssysteem: mono
• Volumeregeling: Draaiwieltje (digitaal)

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 1

Connectiviteit
• Bluetooth
• Audio-ingang (3,5 mm)

Opladen via USB
• Ja
• 5 V, 1 A

Vermogen
• Voedingstype: AC-ingang
• AC-ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 245 x 133 x 122 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 336 x 158 x 183 

mm
• Gewicht van het product: 1,1 kg

Accessoires
• AC/DC-adapter: met afneembare stekker (VDE en 

verenigd Koninkrijk)
• Snelstartgids
• Garantie: Garantiekaart
•
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