
 

 

Philips
Оригинален радиоапарат

Bluetooth®
DAB+, FM
USB порт за зареждане
20 W

ORT7500
Оригиналното радио

Създайте приятни моменти с радио Original. Очарованието на 50-те, взето назаем от дизайна 

на радиото Philips от 1955 г., в съчетание с чудесен звук ви дава мощни баси и кристално ясно 

DAB+ и FM радио, както и безжична музика от смарт устройства чрез Bluetooth

Почувствайте свободата с безжичната технология Bluetooth®
• Възпроизвеждане от мобилен телефон и на музика от компютър с технологията Bluetooth

Радио със звук с висока вярност
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• Съвместим с DAB+ и FM за най-добро приемане на радиосигнала
• Цифрова настройка с 30 настроени станции за допълнително удобство
• Стерео озвучителна система с висококачествен звук

Лесна употреба
• Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина
• Вграден дисплей-часовник
• Автоматичната синхронизация на часа гарантира точно време без проблеми
• Зареждане от USB
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Съвременен ретро дизайн
• Съвременна интерпретация на емблематичния дизайн на Philetta



 Безжична технология Bluetooth

Възпроизвеждане от мобилен телефон и на 
музика от компютър с технологията 
Bluetooth

Система басрефлексни 
високоговорители

Басрефлексната система високоговорители 
дава дълбоки басови звуци с компактни 
кутии на високоговорителите. Тя се 
различава от конвенционалната система с 
кутии на високоговорителите по 
добавените тръбни баси, които са 
акустично нагодени към високоговорителя 
за ниски честоти за оптимизиране на 
нискочестотното звучене на системата. 
Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-
малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните 
баси, за вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В 
комбинация с честотната реакция на 
високоговорителя за ниски честоти, 
системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло 
едно ново измерение от дълбоки баси.

Съвместим с DAB+ и FM
Съвместим с DAB+ и FM за най-добро 
приемане на радиосигнала

Цифрова настройка с 30 зададени 
станции
Цифровото радио предлага допълнителни 
музикални възможности за музикалната 
колекция на вашата аудио система Philips. 
Просто настройте станцията, която искате 
да зададете, и задръжте бутона за 
настройка, за да запаметите честотата. С 
настройваните станции, които могат да 
бъдат съхранени, можете бързо да 
извиквате своята любима станция, без да е 
необходимо да настройвате ръчно 
честотите всеки път.

Зареждане от USB
USB портът за зареждане ви позволява да 
зареждате своите мобилни устройства, като 
смартфони, iPhone, iPAD

Автоматична синхронизация на часа

С функцията за автоматична настройка на 
часа на вашия радиочасовник никога няма 
да ви се наложи да настройвате времето. 
Часовникът се синхронизира автоматично с 
местното време, излъчвано с 
радиосигналите, дори когато е изключен. 
Той се самоактуализира в рамките на 
минута, когато е необходима корекция, и 
извършва рутинна синхронизация с 
радиосигналите, за да показва гарантирано 
точно време, винаги. От момента, в който 
извадите радиочасовника от кутията, до 
момента, в който прекъсне 

електрозахранването, можете да разчитате, 
че вашият продукт Philips ви дава точното 
време - безпроблемно и надеждно.

Голям задно осветен LCD дисплей

Задно осветеният LCD дисплей осигурява 
лесно гледане и работа при слаба светлина и 
дава ясна информация с един поглед.

Вграден дисплей-часовник
Вграден дисплей-часовник

Емблематичният дизайн на Philetta

Вдъхновена от оригиналния радиоапарат от 
1955 г., нашата съвременна интерпретация 
запазва емблематичните елементи на 
легендарния радиоапарат на Philips от 1955 
г., известен като "Philetta 254". Навремето 
този компактен радиоапарат очарова 
публиката със своя изчистен дизайн, 
чудесен звук и кристално чисто приемане. 
Традициите на Philips в радиоапаратите 
датират от 1927 г. В продължение на 
десетилетия много от нашите модели се 
превърнаха в световно известни, 
емблематични продукти с колекционерска 
стойност.
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Безжична технология Bluetooth®
• Версия: BT 2.1
• Профили: A2DP, AVRCP

Часовник
• Тип: Цифров
• Формат за часа: 12-часов, 24-часов

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: DAB (Обхват III), FM
• DAB: интелигентно сканиране, меню, 
информационен дисплей

• Честотен обхват - DAB: 174,9 - 239,2 MHz
• Честотен обхват - FM: 87,5 - 108 MHz
• Брой настроени станции: 30 (DAB), 30 (FM)
• Автоматична цифрова настройка

Комфорт
• Тип на дисплея: LCD

Звук
• Звукова система: стерео
• Регулиране на силата на звука: въртящ се 
регулатор (цифров)

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване
• Bluetooth
• Аудио вход (3,5 мм)
• Антена: FM антена (75 ома)

Зареждане от USB
• Да
• 5 V, 1 A

Захранване
• Тип захранване: Вход за променлив ток
• Вход: 100-240 V, 50/60 Hz

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 325 x 175 x 

167 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 390 x 250 x 

247 мм

Аксесоари
• Захранващ кабел (VDE и Великобритания)
• Aux-in кабел
• Ръководство за бърз старт
• Гаранция: Гаранционна карта
•
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