
 

 

Philips
Original Radio Mini

Bluetooth®-os
DAB+, FM
Kettős ébresztés, konyhai időzítő
4 W

ORT2300C
Vezérelje az Original Radio Minit vezeték nélkül
az ingyenes DigitalRadio alkalmazással
A zenehallgatás zökkenőmentes ezzel az Original Radio Mini készülékkel, amiben az ikonikus Philetta 

jelenik meg modern formában, DAB+ és FM rádiózással, valamint vezeték nélküli zenelejátszással 

intelligens készülékekről Bluetooth segítségével. A beépített konyhai időzítő az Ön kényelmét szolgálja.

Hi-Fi minőségű rádiózás
• Bluetooth zenestreaming okostelefonjáról vagy táblagépéről
• DAB+ és FM kompatibilitás a tökéletes rádiózásért
• A 20 DAB és 20 FM programozható állomással több csatorna áll rendelkezésére

Egyszerű használat
• Az automatikus időszinkronizálás a pontos időt biztosítja
• Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
• Beépített visszaszámláló időzítő a kényelmesebb főzéshez
• Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

Korhű retró kialakítás
• Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése



 Ikonikus Philetta kialakítás
Az 1955-ös Original Radio („eredeti rádió”) 
által inspirálva - Az Original Radio Mini 
továbbviszi a legendás Philetta „BF 102 U”-ként 
is ismert 1955-ös Philips rádió ikonikus 
elemeit. Megjelenésekor ez a kompakt rádió 
egyszerű külalakjának, az erőteljes hangzásnak 
és a kristálytiszta vételnek köszönhetően 
teljesen elbűvölte az embereket. A Philips 
rádió öröksége egészen 1927-ig nyúlik vissza. 
Az évtizedek múlásával számos típus vált 
ikonikussá, és került be a gyűjtők darabjai közé.

DAB+ és FM kompatibilitás
DAB+ és FM kompatibilitás a tökéletes 
rádiózásért

20 DAB és 20 FM programozható 
állomás

A 20 DAB és 20 FM programozható 
állomásnak köszönhetően kedvenc csatornái 
egyetlen gombnyomással mindig elérhetők. Az 
állomások beprogramozásához egyszerűen 
hangolja be a kívánt állomást, majd tartsa 
nyomva a program gombot. Ezzel gyorsan 
tárolhatja a rádióállomás frekvenciáját, így az 
bármikor könnyűszerrel elérhető.

Automatikus időszinkronizálás

Az órás rádió automatikus időbeállítási 
funkciójának köszönhetően soha nem kell 

beállítania az időt. Az óra automatikusan 
szinkronizálja az időt a rádióhullámok 
segítségével - még kikapcsolt állapotban is. Ha 
azonnali korrekcióra van szükség, egy percen 
belül frissíti magát, és elvégzi a rádióhullámok 
alapján a szokásos szinkronizálást, hogy a 
készülék mindig a pontos időt mutassa. Philips 
készüléke megbízhatóan mindig a pontos időt 
mutatja - attól a pillanattól kezdve, hogy az órás 
rádiót kivette a dobozából - az áramszünetet is 
beleértve.

Beépített visszaszámláló időzítő

Az órás rádió minden kényelmet megad a 
hétköznapokban. A beépített visszaszámláló 
időzítő figyelmezteti a főzési időre, így 
biztonságosan, finom ételeket készíthet. Nem 
kell a sütő vagy a tűzhely mellett álldogálnia: 
akár tévét is nézhet, vagy más házimunkát is 
végezhet közben. Amikor a főzési idő lejár, 
hangjelzés emlékezteti, hogy tálalhat.

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással

A háttérvilágítással ellátott LCD kijelző jól 
olvasható és könnyen kezelhető gyenge 
fényviszonyok mellett is, és egyértelmű 
adatokat jelenít meg egyetlen szempillantás 
alatt.

Hétköznapi/hétvégi ébresztés

Ez a modern életstílust tükröző kialakítású órás 
rádió kettős ébresztési funkcióval rendelkezik, 
melynek segítségével eltérő ébresztési 
időpontokat állíthat be a hétköznapokra és a 
hétvégére, vagy párok eltérő ébresztési idejét 
is beállíthatja. Az ébresztési beállítások 
megegyező ébresztési időkkel szerkeszthetők 
egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy beállíthatja 
a korai ébresztést hétköznapokon hétfőtől 
péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran 
lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a 
kényelmes funkció megkíméli attól, hogy 
minden este más ébresztési időt kelljen 
beállítania.

Kettős ébresztés

A Philips audiorendszer két beállítható 
ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az 
egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig 
partnere ébresztéséhez.
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Bluetooth® vezeték nélküli technológia
• Verzió: BT 2.1
• Profilok: A2DP, AVRCP

Óra
• Típus: Digitális
• Időformátum: 12 órás, 24 órás

Ébresztés
• Ébresztések száma: 2
• Az ébresztés forrása: DAB-rádió, FM-rádió, 

Berregő
• Ébresztés 24 órás visszaállítása
• Szundítás (ébresztés ismétlése): Igen, 9 percenként
• Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: DAB (III. sáv), FM
• DAB: smart scan, menü, infó kijelző
• DAB frekvenciatartomány: 174,9 - 239,2 MHz
• FM frekvenciatartomány: 87,5 - 108 MHz
• Beállítható állomások száma: 20 (DAB), 20 (FM)
• Automatikus digitális hangolás
• Antenna: FM antenna

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Kijelző fényereje: Magas/Közepes/Alacsony

Hang
• Hangrendszer: monó
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 1

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth
• Audiobemenet (3,5 mm)

USB-feltöltés
• Igen
• 5 V, 1 A

Tápellátás
• Táplálás típusa: AC bemenet
• Váltakozó áramú bemenet: 100–240 V; 50/60 Hz

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 245 x 133 x 

122 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 336 x 

158 x 183 mm
• Termék tömege: 1,1 kg

Tartozékok
• Váltakozó áramú/egyenáramú adapter: 

leválasztható csatlakozódugóval (VDE és brit 
szabvány szerint)

• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Garancia: Garancialevél
•
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