
 

 

Philips
Original-miniradio

Bluetooth®
DAB+, FM
Dubbelt larm, kökstimer
4 W

ORT2300C
Kontrollera din Original-miniradio trådlöst

med den kostnadsfria DigitalRadio-appen
Lyssna på sköna låtar med den här Original-miniradion. En modern tolkning av den 
ikoniska Philettan, med DAB+ och FM-radio, tar även emot musik trådlöst från smarta 
enheter via Bluetooth. En inbyggd kökstimer ger den ytterligare en nivå av bekvämlighet.

Radiounderhållning i Hi-Fi
• Trådlös musikströmning från smarttelefoner och surfplattor
• Kompatibel med DAB+ och FM för komplett radio
• Fler kanaler att njuta av med 20 förinställda DAB- och 20 förinställda FM-kanaler

Lättanvänd
• Med automatisk tidssynkronisering får du rätt tid utan krångel
• Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus
• Inbyggd nedräkningstimer för bekvämlighet i köket
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Starta dagen som du vill
• Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil
• Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

Modern retrodesign
• Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen



 Klassisk Philetta-design
Inspirerad av 1955 års originalradio - Den här 
originalminiradion för vidare de klassiska 
elementen från Philips legendariska radio från 
1955, även känd som Philetta "BF 102 U". På 
den tiden slog den kompakta radion sin publik 
med häpnad med sin enkla design, sitt stora 
ljud och sin kristallklara mottagning. Philips 
radiohistoria sträcker sig tillbaka till 1927. 
Genom årtiondena har många modeller blivit 
välkända samlarobjekt.

Kompatibel med DAB+ och FM
Kompatibel med DAB+ och FM för komplett 
radio

20 förinställda DAB- och 20 förinställda 
FM-kanaler

Med 20 förinställda DAB- och 20 förinställda 
FM-kanaler är dina favoritkanaler alltid bara 
några knapptryckningar bort. Om du vill spara 
en kanal ställer du helt enkelt in önskad station 
och håller sedan förinställningsknappen 
intryckt. Med den här snabba proceduren kan 
radiofrekvensen lagras automatiskt – för enkel 
åtkomst när du helst vill.

Automatisk tidssynkronisering

Tack vare klockradions automatiska 
klockställningsfunktion behöver du aldrig ställa 

klockan. Den synkroniseras automatiskt med 
radiosignaler, till och med när den är avstängd. 
Den uppdaterar sig själv inom en minut om det 
finns behov, och den synkroniseras 
regelbundet med radiosignaler så att den alltid 
håller rätt tid. Från och med att du tar ut 
klockan ur förpackningen tills dess att det blir 
strömavbrott kan du lita på att din produkt från 
Philips håller rätt tid och är både krångelfri och 
pålitlig.

Inbyggd nedräkningstimer

Den här klockradion erbjuder det bästa i 
vardagsbekvämlighet. Med den inbyggda 
nedräkningstimern kan du hålla ett öga på det 
som tillagas samt få en högre säkerhet och 
vältillagade maträtter. Nu kan du lämna spisen 
eller ugnen och koppla av framför TV:n eller 
göra andra hushållssysslor. När tiden har gått 
ut ljuder en summer som påminner dig om att 
måltiden är klar att servera.

Stor bakgrundsbelyst LCD-display

Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig 
visning och enkel användning i förhållanden 
med svagt ljus. Du får klar information direkt.

Veckodags-/veckoslutsalarm

Den här klockradion har designats med dagens 
moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel 
larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika 
larmtider för veckodagar och helger eller ha 
olika larminställningar för olika personer. 
Larminställningarna kan skräddarsys och du 
kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du 
kan också ställa in larmet på tidig väckning 
måndag-fredag och på sovmorgon på lördag 
och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här 
funktionen att du slipper besväret att strula 
med olika larmtider varje natt.

Dubbelt larm

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in 
en larmtid för att väcka dig och den andra till 
din partner.
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Trådlös Bluetooth®-teknik
• Version: BT 2.1
• Profiler: A2DP, AVRCP

Klocka
• Typ: Digital
• Tidsformat: 12 timmar, 24 timmar

Larm
• Antal larm: 2
• Larmkälla: DAB-radio, FM-radio, Signal
• 24-timmars larmåterställning
• Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min
• Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: DAB (Band III), FM
• DAB: smart scan, meny, information
• DAB-frekvensomfång: 174,9–239,2 MHz
• FM-frekvensomfång: 87,5-108 MHz
• Antal förinställda kanaler: 20 (DAB), 20 (FM)
• Automatisk digital kanalsökning
• Antenn: FM-antenn

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• Skärmens ljusstyrka: Hög/medelhög/låg

Ljud
• Ljudsystem: mono
• Volymkontroll: ratt (digital)

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 1

Anslutningar
• Bluetooth
• Ljudingång (3,5 mm)

USB-laddning
• Ja
• 5 V, 1 A

Effekt
• Strömtyp: AC-ingång
• Nätströmsingång: 100–240V, 50/60 Hz

Mått
• Produktmått (B x D x H): 245 x 133 x 122 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 336 x 158 x 183 

mm
• Produktvikt: 1,1 kg

Tillbehör
• Nätadapter: med löstagbar kontakt (VDE och 

Storbritannien)
• Snabbstartguide
• Garanti: Garantibevis
•
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