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ORT7500
Originální rádio

Vraťte se do starých časů s tímto rádiem Original. Kouzlo 50. let vypůjčené od designu rádia Philips 

z roku 1955 v sobě spojuje skvělý zvuk a nabídku silných basů i křišťálově čistého zvuku rádia DAB+ a 

FM. K dispozici máte také bezdrátovou hudbu z chytrých zařízení přes připojení Bluetooth.

Vychutnejte si svobodu díky bezdrátové technologii Bluetooth®
• Přehrávejte hudbu z mobilního telefonu a počítače prostřednictvím technologie Bluetooth

Zážitek z Hi-Fi rádia
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
• Kompatibilní s DAB+ a FM pro úplný požitek z rádia
• Digitální tuner se 30 předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Stereofonní hudební systém vysoké kvality

Snadné použití
• Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
• Vestavěné zobrazení hodin
• Automatická synchronizace času bez problému zajistí přesný čas
• Nabíjení prostřednictvím USB
• Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Soudobý retro design
• Soudobá verze ikonického designu Philetta



 Bezdrátová technologie Bluetooth

Přehrávejte hudbu z mobilního telefonu a 
počítače prostřednictvím technologie 
Bluetooth

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass 
Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i 
pomocí malé reproduktorové soustavy. Od 
konvenčních reprosoustav se liší přidáním 
basového průduchu pro hluboké tóny, který je 
akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým 
reproduktorem poskytoval optimální výkon 
soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem 
jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je 
rezonance vzduchové hmoty v basovém 
průduchu podobně jako u běžného 
reproduktoru. V kombinaci s výkonem 
basového reproduktoru poskytují soustavy 
tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce 
zvuku na nejnižších kmitočtech.

Kompatibilní s rádiem DAB+ a FM
Kompatibilní s DAB+ a FM pro úplný požitek 
z rádia

Digitální tuner se 30 předvolbami
Digitální rádio nabízí další hudbu k vaší hudební 
kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen 
naladit stanici, pro kterou chcete nastavit 
předvolbu, stisknout a podržet tlačítko 
předvolby, aby si přístroj zapamatoval 

naladěnou frekvenci. S předvolenými 
rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, 
můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, 
aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

Nabíjení prostřednictvím USB
Nabíjecí port USB umožňuje nabíjení mobilních 
zařízení jako chytré telefony, iPhone, iPad

Automatická synchronizace času

Díky funkci automatického nastavení času 
v radiobudíku se již nikdy nemusíte starat o 
nastavování času. Hodiny se automaticky 
synchronizují pomocí rádiových signálů i 
v případě, že jsou vypnuty. Pokud je třeba 
naléhavě upravit nastavení, aktualizace se 
provede během jedné minuty. Probíhají i 
pravidelné synchronizace pomocí rádiových 
signálů, aby byl vždy zajištěn přesný čas. 
Počínaje prvním okamžikem, kdy radiobudík 
vytáhnete z krabice, a konče výpadkem 
dodávky elektřiny se můžete na svůj produkt 
Philips spolehnout: poskytne vám správný čas, 
bez problémů a bez kompromisů.

Velký podsvícený LCD displej

Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné 
prohlížení a obsluhu při slabém světle a na 
první pohled poskytuje jasné informace.

Vestavěné zobrazení hodin
Vestavěné zobrazení hodin

Ikonický design Philetta

Inspirováno rádiem Original z roku 1955 – 
toto originální rádio znovu využívá ikonické 
prvky legendárního rádia Philips z roku 1955, 
které je známé také pod názvem Philetta 
„254“. Toto kompaktní rádo ve své době velice 
zapůsobilo na posluchače svým jednoduchým 
designem, skvělým zvukem a křišťálově čistým 
příjmem. Historie rádií značky Philips sahá až 
do roku 1927. V průběhu desetiletí se mnoho 
modelů stalo známými ikonami v oblasti rádií a 
jsou nyní sběratelskými kousky.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Stačí jedno snadné připojení a můžete si 
vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a 
počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu 
AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. 
U počítačů se obvykle k připojení využívá 
výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení 
navázáno, můžete si přímo vychutnat celou 
svou hudební sbírku prostřednictvím sady 
vynikajících reproduktorů. Značka Philips 
jednoduše přináší lepší zvuk.
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Bezdrátová technologie Bluetooth®
• Verze: BT 2.1
• Profily: A2DP, AVRCP

Hodiny
• Typ: Digitální
• Formát času: 12hodinový, 24hodinový

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: Systém DAB (pásmo III), FM
• Příjem v systému DAB: Smart Scan, nabídka, 

informační displej
• Rozsah frekvence DAB: 174,9–239,2 MHz
• Rozsah frekvence FM: 87,5–108 MHz
• Počet předvoleb stanic: 30 (DAB), 30 (FM)
• Automatické digitální ladění: Ano

Pohodlí
• Typ displeje: LCD

Zvuk
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení
• Bluetooth: Ano
• Vstup audio (3,5 mm): Ano
• Anténa: Anténa FM (75 ohmů)

Nabíjení prostřednictvím USB
• Ano: Ano
• 5 V, 1 A: Ano

Spotřeba
• Typ zdroje: Vstup AC
• Vstup střídavého napájení: 100–240 V, 50/60 Hz

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 325 x 175 x 167 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 390 x 250 x 247 mm

Příslušenství
• Napájecí kabel (VDE a Velká Británie): Ano
• Kabel Aux-in: Ano
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Záruka: Záruční list
•
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