
 

 

Philips
Original radio

Bluetooth®
DAB+, FM
USB ports uzlādei
20 W

ORT7500
Original radio

Atsauciet atpakaļ vecos, labos laikus ar Original radio. 50. gadu šarms, kas aizgūts no Philips 1955. 
gada radio dizaina, apvienojumā ar izcilu skanējumu nodrošina jaudīgu basu un kristāldzidru DAB+ 
un FM radio, kā arī mūziku bezvadu tīklā no viedierīcēm, izmantojot Bluetooth

Baudiet Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas sniegto brīvību
• Atskaņojiet mūziku no mobilā tālruņa un PC, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju

Radio ar augstas kvalitātes skanējumu
• Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās 

frekvences skaņu
• DAB+ un FM saderība, nodrošinot pilnvērtīgu radio klausīšanos
• Digitālā regulēšana ar 30 iestatītām stacijām papildu ērtībām
• Augstas kvalitātes stereo skaņas sistēma

Vienkārša lietošana
• LCD displejs ar aizmugurgaism. nodrošina vieglu pārskatāmību nepietiekamā apgaismojumā
• Iebūvēts pulksteņa displejs
• Automātiska laika sinhronizēšana nodrošina precīzu laiku bez rūpēm
• USB uzlāde
• Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Mūsdienīgs retro dizains
• Ikoniskā Philetta dizaina mūsdienīga interpretācija



 Bluetooth bezvadu tehnoloģija

Atskaņojiet mūziku no mobilā tālruņa un PC, 
izmantojot Bluetooth tehnoloģiju

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.

Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu 
sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas 
skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā 
atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar 
pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas 
akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, 
tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences 
skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās 
frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. 
Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās 
frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā 
standarta zemo frekvenču skaļrunis. 
Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa 
reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo 
frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu 
dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

DAB+ un FM saderība
DAB+ un FM saderība, nodrošinot pilnvērtīgu 
radio klausīšanos

30 iestatījumu digitālā regulēšana
Digitālais radio piedāvā papildu mūzikas 
iespējas saistībā ar jūsu mūzikas kolekciju 
Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet 
staciju, kuru vēlaties iestatīt, nospiediet un 
turiet nospiestu iestatīšanas pogu, lai saglabātu 
frekvenci atmiņā. Ar iestatītām radio stacijām, 

ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai 
iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot 
frekvences manuāli.

USB uzlāde
USB uzlādes ports sniedz iespēju uzlādēt 
mobilās ierīces, piemēram, viedtālruņus, 
iPhone, iPAD

Automātiska laika sinhronizēšana

Tā kā radio pulkstenim ir automātiskas laika 
iestatīšanas funkcija, jums laiks nav jāiestata 
vispār. Pulkstenis tiek automātiski sinhronizēts 
ar radio signāliem, pat ja ir izslēgts. Tas tiek 
automātiski atjaunināts vienas minūtes laikā, ja 
laiks jānoregulē uzreiz, un tiek regulāri 
sinhronizēts ar radio signāliem, lai vienmēr 
nodrošinātu precīzu laiku. No pirmā brīža, kad 
izņemat radio pulksteni no iepakojuma, līdz pat 
strāvas pārtraukumam varat būt drošs, ka 
Philips ierīce sniegs precīzu laiku — bez pūlēm 
un ļoti uzticami.

LCD displejs ar aizmugurgaism.

LCD displejs ar aizmugurgaism. nodrošina 
vieglu pārskatāmību un darbību nepietiekamā 
apgaismojumā, kā arī vienā mirklī nodrošina 
skaidru informāciju.

Iebūvēts pulksteņa displejs
Iebūvēts pulksteņa displejs

Ikonisks Philetta dizains

Gūstot iedvesmu no 1955. gada Original Radio, 
šim Original Radio modelim ir aizgūti ikoniski 
elementi no leģendārā 1955. gada Philips radio, 
kas tiek dēvēts arī par Philetta "254". Tolaik šis 
kompaktais radio pārsteidza lietotājus ar 
vienkāršo dizainu, lielu skaļuma līmeni un 
kristālskaidru uztveršanu. Philips radio 
pirmsākumi datējami ar 1927. gadu. Paejot 
vairākām desmitgadēm, daudzi modeļi ir 
kļuvuši par atzītām radio ikonām un 
kolekcionāru iekārotām vērtībām.

Audio ieeja (3,5 mm)

Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un 
klausieties visu savu mūziku no portatīvajām 
ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet 
ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips 
skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, 
savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu 
izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat 
klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska 
skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz 
labāku skanējumu.
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Bluetooth® bezvadu tehnoloģija
• Versija: BT 2.1
• Profili: A2DP, AVRCP

Pulkstenis
• Tips: Digitāls
• Laika formāts: 12 h, 24 h

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: DAB (III josla), FM
• DAB: viedā skenēšana, izvēlne, informācijas displejs
• DAB frekvenču diapazons: 174,9-239,2 MHz
• FM frekvenču diapazons: 87,5-108 MHz
• Iepriekš iestatīto staciju skaits: 30 (DAB), 30 (FM)
• Automātiska digitālā regulēšana

Lietošanas komforts
• Displeja tips: LCD

Skaņa
• Skaņu sistēma: stereo
• Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)

Skaļruņi
• Iebūvēti skaļruņi: 2

Savienojamība
• Bluetooth
• Audio ieeja (3,5 mm)
• Antena: FM antena (75 omu)

USB uzlāde
• Jā
• 5 V, 1 A

Strāvas padeve
• Enerģijas veids: AC ievade
• Līdzstrāva: 100-240 V, 50/60 Hz

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 325 x 175 x 

167 mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 390 x 250 x 247 mm

Piederumi
• AC strāvas vads (VDE un AK)
• Aux vads
• Īsa lietošanas pamācība
• Garantija: Garantijas brošūra
•
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