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USB-latausportti
20 W

ORT7500
Alkuperäinen radio

Kuin vanhaan hyvään aikaan Original-radiolla. Philipsin vuoden 1955 radiomallin charmi yhdistyy nyt 
upeaan äänentoistoon tehokkaan bassorefleksikaiutinjärjestelmän ja kristallinkirkkaan DAB+- ja 
FM-radion ansiosta. Langaton kuuntelukin onnistuu Bluetooth-yhteensopivasta älylaitteesta

Nauti langattoman Bluetooth®-tekniikan tarjoamasta vapaudesta
• Toista musiikkia matkapuhelimesta ja tietokoneesta Bluetooth-tekniikan avulla

Erittäin autenttinen radiotoisto
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• DAB+- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
• Digitaalisen virittimen 30 muistipaikkaa lisäävät käyttömukavuutta
• Laadukas stereoäänijärjestelmä

Helppokäyttöinen
• Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä
• Kiinteä kellonäyttö
• Automaattinen ajan synkronointi varmistaa ajan tarkkuuden vaivattomasti
• USB-lataus
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Nykyaikainen retromuotoilu
• Nykyaikainen tulkinta tyylikkäästä Philetta-mallista



 Langaton Bluetooth-tekniikka

Toista musiikkia matkapuhelimesta ja 
tietokoneesta Bluetooth-tekniikan avulla

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on 
sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että 
alataajuuksien toisto on optimaalinen. 
Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, 
jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa 
resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen 
bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä 
yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet 
saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

DAB+- ja FM-yhteensopiva
DAB+- ja FM-yhteensopivuus lisää 
valinnanvaraa

30 esiasetuksen digitaalinen viritys
Digitaalinen radio kasvattaa Philips-
äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. 
Viritä pikavalinnaksi tallennettava asema ja 
tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta 
alhaalla. Kun tallennat pikavalinta-asemia, voit 

valita suosikkikanavasi nopeasti eikä sinun 
tarvitse virittää taajuutta erikseen joka kerta.

USB-lataus
USB-latausportista voit ladata mobiililaitteita, 
kuten älypuhelimen, iPhonen tai iPadin

Automaattinen ajan synkronointi

Kelloradiosi automaattisen 
ajanasetustoiminnon ansiosta sinun ei koskaan 
tarvitse asettaa aikaa. Kello synkronoituu 
automaattisesti radiosignaalien avulla, myös 
silloin kun sen virta on katkaistu. Se päivittää 
ajan minuutin kuluessa, aina kun aika pitää 
päivittää ja synkronoi ajan säännöllisesti 
radiosignaalien avulla niin, että aika on aina 
asetettu oikein. Voit luottaa, että Philips-
laitteesi näyttää oikeaa aikaa myös silloin, kun 
otat tuotteen ensimmäistä kertaa 
pakkauksestaan tai sähkökatkon aikana. Ajan 
näyttö on luotettavaa ja vaivatonta.

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö

Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö 
on helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot 
selkeästi yhdellä silmäyksellä.

Kiinteä kellonäyttö
Kiinteä kellonäyttö

Tyylikäs Philetta-muotoilu

Vuoden 1955 Original Radion inspiroimana 
tämä radio jatkaa vuoden 1955 legendaarisen 
Philips-radion, Philetta 254:n tyylikkäitä 
elementtejä. Aikoinaan se ihastutti yleisöä 
yksinkertaisella muotoilullaan, mahtavalla 
äänellään ja kristallinkirkkaalla vastaanotollaan. 
Philipsillä on perinteikkäitä radioita aina 
vuodesta 1927 alkaen. Vuosikymmenten aikana 
monesta mallista on tullut klassikkoradio ja 
keräilyn kohde.

Äänitulo (3,5 mm)

Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia 
kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität 
vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään 
(3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti 
kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, 
voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan 
ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina 
parempaa ääntä.
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Langaton Bluetooth®-tekniikka
• Versio: BT 2.1
• Profiles: A2DP, AVRCP

Kello
• Tyyppi: Digitaalinen
• Kellonajan muoto: 12 h, 24 h

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: DAB (Band III), FM
• DAB: Smart Scan -toiminto, valikko, infonäyttö
• DAB-taajuusalue: 174,9—239,2 MHz
• FM-taajuusalue: 87,5–108 MHz
• Pikavalintakanavien lukumäärä: 30 (DAB), 30 (FM)
• Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä 

(digitaalinen)

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät
• Bluetooth: KYLLÄ
• Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ
• Antenni: FM-antenni (75 ohmia)

USB-lataus
• KYLLÄ: KYLLÄ
• 5 V, 1 A: KYLLÄ

Virta
• Virtatyyppi: AC-tulo
• Verkkovirran tulo: 100-240V, 50/60 Hz

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 325 x 175 x 167 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 390 x 250 x 247 mm

Lisätarvikkeet
• Verkkovirtajohto (VDE ja UK): KYLLÄ
• Aux-in-kaapeli: KYLLÄ
• Pikaopas: KYLLÄ
• Takuu: Takuuvihko
•

ORT7500/10

Tekniset tiedot
Original-radio
Bluetooth® DAB+, FM, USB-latausportti, 20 W

http://www.philips.com

