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ORT7500
Az eredeti rádió

Élvezze a régi idők dalait ezzel az 50-es éveket idéző, autentikus megjelenésű rádióval. Ez a készülék 

ugyanúgy fest, mint a Philips egyik 1955-ös modellje, a burkolat azonban csúcstechnológiát rejt: erőteljes 

basszusok, kristálytiszta DAB+ és FM rádió, vezeték nélküli zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton az 

intelligens készülékekről

Élvezze a szabadságot a Bluetooth® vezeték nélküli technológiával
• Mobiltelefonos lejátszás és PC zene Bluetooth technológiával

Hi-Fi minőségű rádiózás
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• DAB+ és FM kompatibilitás a tökéletes rádiózásért
• Digitális hangolás és 30 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért
• Kiváló minőséget nyújtó sztereó hangrendszer

Egyszerű használat
• Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
• Beépített órakijelző
• Az automatikus időszinkronizálás a pontos időt biztosítja
• USB-feltöltés
• Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Korhű retró kialakítás
• Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése



 Bluetooth vezeték nélküli technológia

Mobiltelefonos lejátszás és PC zene Bluetooth 
technológiával

Bass Reflex hangsugárzó rendszer

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély 
basszus hanghatást produkál egy kompakt 
hangszóródobozban. Abban tér el a 
hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy 
basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan 
összhangban áll a mélynyomóval, és ez 
optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. 
Az eredmény egy mélyebb, szabályozott 
basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, 
hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a 
levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál 
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a 
rendszer kibővíti az általánosan alacsony 
frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új 
dimenzióját hozza létre.

DAB+ és FM kompatibilitás
DAB+ és FM kompatibilitás a tökéletes 
rádiózásért

Dig. hangolás 30 programhellyel
A digitális rádió további zenei lehetőségeket 
rejt magában Philips audiorendszerén található 
zenei gyűjteménye mellett. Egyszerűen 
hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be 
kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa 

lenyomva a preset gombot a frekvencia 
tárolásához. A beprogramozott állomások 
kiválasztásával könnyedén hozzáférhet 
kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy 
manuálisan be kéne hangolnia azokat minden 
alkalommal.

USB-feltöltés
Az USB töltőcsatlakozón át feltöltheti 
okostelefonját, iPhone-ját, iPadjét vagy más 
mobil eszközeit

Automatikus időszinkronizálás

Az órás rádió automatikus időbeállítási 
funkciójának köszönhetően soha nem kell 
beállítania az időt. Az óra automatikusan 
szinkronizálja az időt a rádióhullámok 
segítségével - még kikapcsolt állapotban is. Ha 
azonnali korrekcióra van szükség, egy percen 
belül frissíti magát, és elvégzi a rádióhullámok 
alapján a szokásos szinkronizálást, hogy a 
készülék mindig a pontos időt mutassa. Philips 
készüléke megbízhatóan mindig a pontos időt 
mutatja - attól a pillanattól kezdve, hogy az órás 
rádiót kivette a dobozából - az áramszünetet is 
beleértve.

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással

A háttérvilágítással ellátott LCD kijelző jól 
olvasható és könnyen kezelhető gyenge 
fényviszonyok mellett is, és egyértelmű 

adatokat jelenít meg egyetlen szempillantás 
alatt.

Beépített órakijelző
Beépített órakijelző

Ikonikus Philetta kialakítás

Az 1955-ös Original Radio („eredeti rádió”) 
által inspirálva - Az Original Radio továbbviszi a 
legendás Philetta „254”-ként is ismert 1955-ös 
Philips rádió ikonikus elemeit. Megjelenésekor 
ez a kompakt rádió egyszerű külalakjának, az 
erőteljes hangzásnak és a kristálytiszta vételnek 
köszönhetően teljesen elvarázsolta az 
embereket. A Philips rádió öröksége egészen 
1927-ig nyúlik vissza. Az évtizedek múlásával 
számos típus vált ikonikussá, és került be a 
gyűjtők darabjai közé.

AUDIO-IN (3,5 mm-es)

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a 
hordozható készülékeken és a számítógépen 
tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a 
készüléket a Philips készüléken található 
AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A 
számítógépek esetében a csatlakoztatás 
jellemzően a headset kimenetről történik. A 
csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti 
a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű 
hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt 
jobb hangminőséget.
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Bluetooth® vezeték nélküli technológia
• Verzió: BT 2.1
• Profilok: A2DP, AVRCP

Óra
• Típus: Digitális
• Időformátum: 12 órás, 24 órás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: DAB (III. sáv), FM
• DAB: smart scan, menü, infó kijelző
• DAB frekvenciatartomány: 174,9 - 239,2 MHz
• FM frekvenciatartomány: 87,5 - 108 MHz
• Beállítható állomások száma: 30 (DAB), 30 (FM)
• Automatikus digitális hangolás

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD

Hang
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth
• Audiobemenet (3,5 mm)
• Antenna: FM antenna (75 ohm)

USB-feltöltés
• Igen
• 5 V, 1 A

Tápellátás
• Táplálás típusa: AC bemenet
• Váltakozó áramú bemenet: 100–240 V; 50/60 Hz

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 325 x 175 x 

167 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 390 x 

250 x 247 mm

Tartozékok
• Váltakozó áramú hálózati kábel (VDE & UK 

szabvány szerinti)
• Aux-in kábel
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Garancia: Garancialevél
•
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