
 

 

Philips
Miniradio original

Bluetooth®
DAB+, FM
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4 W

ORT2300C
Controlaţi miniradioul dvs. Original wireless
cu aplicaţia gratuită DigitalRadio
Obţineţi ritmuri line cu acest miniradio Original. O reinterpretare modernă a designului de 
referinţă Philetta are ca rezultat radioul DAB+ şi FM, cât şi muzică wireless de la dispozitive 
inteligente prin Bluetooth. Cronometrul de bucătărie încorporat adaugă o notă de confort.

Experienţă radio de înaltă fidelitate
• Transfer de muzică Bluetooth de pe smartphone-uri sau tablete
• Compatibilitate DAB+ și FM pentru o experienţă radio completă
• Vă bucuraţi de mai multe canale cu 20 de posturi presetate DAB și DAB FM

Ușor de utilizat
• Sincronizarea automată a orei vă asigură ora exactă fără dificultate
• Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiţii de iluminare redusă
• Temporizator încorporat pentru confort în bucătărie
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Începeţi ziua cum doriţi
• Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viaţă
• Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteţi trezi la ore 

diferite
• Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată

Design retro contemporan
• Reinterpretare contemporană a designului de referinţă Philetta



 Design de referinţă Philetta
Inspirat de radioul original din 1955 - Acest 
miniradio original duce mai departe elementele 
clasice ale radioului Philips legendar din 1955, 
cunoscut și ca Philetta „BF 102 U”. La 
momentul apariţiei, acest radio compact uimea 
audienţa prin simplitatea designului, sunetul 
puternic și claritatea recepţiei. Moștenirea 
radioului Philips datează din 1927. De-a lungul 
anilor numeroase modele au devenit radiouri 
de referinţă renumite sau obiecte de colecţie.

Compatibilitate DAB+ și FM
Compatibilitate DAB+ și FM pentru o 
experienţă radio completă

20 de posturi DAB și 20 de posturi DAB 
FM presetate

Cu 20 de posturi presetate DAB și DAB FM, 
posturile dvs. preferate sunt întotdeauna la o 
apăsare de buton distanţă. Pentru a programa 
o presetare, nu trebuie decât să recepţionaţi 
postul dorit, după care apăsaţi și menţineţi 
apăsat butonul de presetare. Această 
procedură rapidă permite memorarea 
automată a frecvenţei radio - pentru acces 
ușor oricând doriţi.

Sincronizare automată a orei

Cu funcţia de setare automată a orei din 
radioul dvs. cu ceas, nu trebuie să setaţi 

niciodată ora. Ceasul se sincronizează automat 
cu semnalele radio, chiar și atunci când este 
oprit. Atunci când este nevoie să fie reglat, 
ceasul se actualizează singur într-o perioadă de 
un minut și face sincronizări de rutină cu 
semnalele radio pentru a asigura ora exactă în 
permanenţă. Din momentul în care scoateţi 
radioul cu ceas din cutia lui până în momentul 
în care are loc o pană de curent, vă puteţi baza 
pe faptul că produsul dvs. Philips vă indică ora 
exactă, fără nicio dificultate și cu fiabilitate.

Temporizator încorporat

Acest radio cu ceas oferă ce este mai bun în 
materie de confort pentru viaţa de zi cu zi. 
Temporizatorul încorporat vă ajută să ţineţi 
sub supraveghere ce gătiţi, asigurând alimente 
preparate bine și în siguranţă. Acum vă puteţi 
îndepărta de plită sau de cuptor și vă puteţi 
relaxa puţin la TV sau puteţi îndeplini alte 
sarcini gospodărești. Când expiră timpul, se va 
auzi o alarmă, care vă va aminti că masa dvs. 
este gata să fie servită.

Ecran LCD mare cu fundal iluminat

Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o 
vizionare și utilizare facile în condiţii de lumină 
scăzută și oferă informaţii clare imediat.

Alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend

Conceput special pentru stilul de viaţă din 
prezent, acest radio cu ceas dispune de o 
alarmă dublă, care vă permite să setaţi ore 
diferite de alarmă pentru zile lucrătoare și 
weekend sau chiar modifica setările alarmei 
pentru cupluri. Setările alarmei pot fi 
personalizate pentru aceleași ore de alarmă pe 
parcursul întregii săptămâni, de luni până 
duminică. Sau puteţi seta alarma pentru a vă 
trezi devreme în zilele lucrătoare, de luni până 
vineri, și pentru a lenevi în pat sâmbăta și 
duminica. Indiferent de varianta aleasă, datorită 
acestor funcţii confortabile nu mai trebuie să vă 
bateţi capul cu diferite ore de alarme în fiecare 
seară.

Alarmă dublă

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore 
de alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru 
trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea 
partenerului.
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Tehnologia wireless Bluetooth®
• Versiune: BT 2.1
• Profile: A2DP, AVRCP

Ceas
• Tip: Digital
• Formatul orei: 12 H, 24 ore

Alarmă
• Nr. de alarme: 2
• Sursa alarmei: radio DAB, radio FM, Sonerie
• Resetare alarmă la 24 de ore
• Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
• Timer Sleep: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: DAB (Banda III), FM
• DAB: smart scan, meniu, afișare informaţii
• Gamă de frecvenţe DAB: 174,9 - 239,2 MHz
• Gamă de frecvenţe FM: 87,5 - 108 MHz
• Nr. posturi presetate: 20 (DAB), 20 (FM)
• Reglare automată digitală
• Antenă: Antenă FM

Confort
• Tip ecran: LCD
• Luminozitate afișaj: Înaltă/Medie/Scăzută

Sunet
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: rotativ (digital)

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 1

Conectivitate
• Bluetooth
• Intrare audio (3,5 mm)

Încărcare USB
• Da
• 5 V, 1 A

Alimentare
• Tip alimentare: Intrare CA
• Putere de intrare c.a.: 100-240V, 50/60 Hz

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 245 x 133 x 122 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 336 x 158 x 

183 mm
• Greutate produs: 1,1 kg

Accesorii
• Adaptor CA/CC: cu ștecăr detașabil (VDE și UK)
• Ghid de iniţiere rapidă
• Garanţie: Certificat de garanţie
•
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