
 

 

Philips
Mini rádio Original

Bluetooth®
DAB+, FM
Alarme duplo, temporizador de 
cozinha
4 W

ORT2300C
Controle o seu mini rádio Original via ligação sem fios
com a aplicação gratuita DigitalRadio
Ouça ritmos perfeitos neste mini rádio Original. Uma interpretação moderna do emblemático 
Philetta que fornece rádio DAB+ e FM e reproduz música sem fios de dispositivos inteligentes via 
Bluetooth. Um temporizador de cozinha incorporado adiciona um toque de conveniência.

Experimente a rádio em alta fidelidade
• Transmissão de música via Bluetooth a partir de smartphones ou tablets
• Compatível com DAB+ e FM para uma experiência de rádio completa
• Mais canais disponíveis com 20 estações DAB e 20 estações FM programadas

Fácil de utilizar
• Sincronização automática de hora assegura a hora certa sem confusões
• Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz
• Temporizador incorporado para conveniência na cozinha
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Comece o dia à sua maneira
• Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de 

vida
• Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
• Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

Design retro contemporâneo
• Reinterpretação contemporânea do design emblemático do Philetta



 Design emblemático do Philetta
Inspirado no rádio Original de 1955 - Este mini 
rádio Original transporta para o presente os 
elementos emblemáticos do rádio lendário da 
Philips de 1955, também conhecido como 
Philetta "BF 102 U". Na altura, este rádio 
compacto surpreendeu o público pela 
simplicidade do seu design, pela qualidade do 
som e pela recepção cristalina. A experiência 
da Philips na criação de rádios remonta a 1927. 
Ao longo das décadas, muitos modelos de 
rádios tornaram-se ícones famosos e itens de 
coleccionador.

Compatível com DAB+ e FM
Compatível com DAB+ e FM para uma 
experiência de rádio completa

20 estações DAB e 20 estações FM 
programadas

Com 20 estações DAB e 20 estações FM 
programadas, os seus canais favoritos estão 
sempre à distância de apenas alguns cliques. 
Para programar uma estação, basta sintonizar a 
estação desejada e, em seguida, manter o 
botão do programação premido. Este 
procedimento rápido permite que a frequência 
de rádio seja memorizada automaticamente – 
para aceder facilmente sempre que desejar.

Sincronização automática de hora

Com a definição automática da hora no seu 
rádio relógio não precisa de voltar a acertar a 

hora. O relógio sincroniza-se 
automaticamente com os sinais de rádio, 
mesmo quando está desligado, e actualiza-se 
autonomamente no intervalo de um minuto, 
quando há uma necessidade imediata de ajuste. 
Este efectua sincronizações de rotina com os 
sinais de rádio para assegurar que mantém 
sempre a hora certa. Desde a primeira vez que 
retira o rádio relógio da caixa, até ao momento 
em que ocorre uma falha de energia, pode 
confiar no seu produto Philips para saber a 
hora certa, sem confusões e de forma fiável.

Temporizador incorporado

Este rádio relógio fornece a melhor 
comodidade para a vida diária. Um 
temporizador incorporado ajuda a manter os 
seus cozinhados debaixo de olho, assegurando 
pratos bem preparados de forma segura. 
Agora pode afastar-se do fogão ou forno e 
descontrair enquanto vê um pouco de TV ou 
trata de outras tarefas da casa. Quando o 
tempo terminar, ouvir-se-á um sinal sonoro 
que o avisa que a sua refeição está pronta a 
servir.

Grande visor LCD retroiluminado

O visor LCD garante uma visualização e 
utilização fáceis em condições de pouca luz e 
fornece informações nítidas de forma 
instantânea.

Alarme para dias de semana/fim-de-
semana

Concebido tendo em vista os estilos de vida 
modernos, este rádio relógio tem uma função 
de alarme dupla que permite definir diferentes 
alarmes para dias de semana e fins-de-semana 
ou até mesmo variar as definições do alarme 
para casais. As definições do alarme podem ser 
personalizadas para as mesmas horas de 
alarme durante toda a semana, de segunda a 
domingo. Em alternativa, pode definir o alarme 
para tocar cedo de segunda a sexta e para 
poder ficar na cama mais tempo aos sábados e 
domingos. Seja qual for a escolha, esta prática 
função poupa o trabalho de definir uma hora 
de alarme para cada noite.

Alarme duplo

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de 
alarme diferentes. Defina uma hora de alarme 
para o acordar e outra hora de alarme para 
acordar outra pessoa.
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Tecnologia sem fios Bluetooth®
• Versão: BT 2.1
• Perfis: A2DP, AVRCP

Relógio
• Tipo: Digital
• Formato das horas: 12 h, 24 h

Alarme
• Número de alarmes: 2
• Fonte de alarme: Rádio DAB, rádio FM, Sinal 

sonoro
• Reinício do alarme a cada 24 horas
• Repetir alarme: Sim, 9 minutos
• Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: DAB (Banda III), FM
• DAB: procura inteligente, menu, visor de 

informações
• Gama de frequências DAB: 174,9 - 239,2 MHz
• Gama de frequências FM: 87,5 - 108 MHz
• N.º de estações programadas: 20 (DAB), 20 (FM)
• Sintonização digital automática
• Antena: Antena FM

Funcionalidades
• Tipo de Ecrã: LCD
• Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo

Som
• Sistema de som: mono
• Controlo do volume: rotativo (digital)

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 1

Conectividade
• Bluetooth
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Carregamento por USB
• SIM
• 5 V, 1 A

Alimentação
• Tipo de alimentação: Entrada de CA
• Entrada da alimentação de CA: 100-240 V, 50/

60 Hz

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 245 x 133 x 

122 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 336 x 158 x 

183 mm
• Peso do produto: 1,1 kg

Acessórios
• Transformador CA/CC: com ficha amovível (VDE 

e Reino Unido)
• Manual de início rápido
• Garantia: Folheto de garantia
•
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