
 

 

Philips
Original-radio

Bluetooth®
DAB+, FM
USB-aansluiting voor opladen
20 W

ORT7500
De originele radio

Breng die goede oude tijd terug met deze Original-radio. Het ontwerp is gebaseerd op een Philips-radio 

uit 1955 en gecombineerd met geweldige geluidsprestaties voor krachtige bas en kristalheldere DAB+/

FM-radio. Bovendien kunt u via Bluetooth draadloos muziek streamen vanaf smart-apparaten.

Geniet van uw vrijheid met draadloze Bluetooth®-technologie
• Met Bluetooth®-technologie via uw mobiele telefoon en PC muziek afspelen

HiFi-radio
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring
• Digitaal afstemmen met 30 voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• Stereogeluidssysteem van hoge kwaliteit

Gebruiksvriendelijk
• Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
• Ingebouwde klokweergave
• Met automatische tijdsynchronisatie bent u verzekerd van de juiste tijd
• Opladen via USB
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Retro-ontwerp in een modern jasje
• Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp



 Draadloze Bluetooth-technologie

Met Bluetooth®-technologie via uw mobiele 
telefoon en PC muziek afspelen

Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een 
compact luidsprekerboxsysteem met een 
diepe bas. Het verschil met een conventioneel 
luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is 
toegevoegd die akoestisch op de woofer is 
afgestemd voor een optimale demping van de 
lage frequenties. Dit resulteert in een diepere 
gecontroleerde bas en minder vervorming. De 
lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren 
als een conventionele woofer. Samen met de 
reactie van de woofer vergroot het systeem de 
lage-frequentiegeluiden in het algemeen en 
levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe 
bas op.

Compatibel met DAB+ en FM
Compatibel met DAB+ en FM voor een 
complete radio-ervaring

30 digitale voorkeurzenders
Digitale radio biedt u extra mogelijkheden 
voor uw muziekcollectie op uw Philips-
audiosysteem. U hoeft alleen maar af te 
stemmen op de zender die u wilt instellen als 
voorkeurzender en de voorkeurknop 
ingedrukt te houden om de frequentie op te 
slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om 

snel naar uw favoriete radiozender te gaan, 
zonder dat u steeds weer handmatig moet 
afstemmen op deze frequentie.

Opladen via USB
Dankzij de USB-oplaadpoort kunt u uw 
mobiele apparaten, zoals uw smartphone, 
iPhone en iPad opladen

Automatische tijdsynchronisatie

Dankzij de automatische tijdsynchronisatie van 
uw klokradio hoeft u nooit meer de tijd in te 
stellen. De klok wordt automatisch 
synchroniseerd met radiosignalen, zelfs 
wanneer de klok is uitgeschakeld. De klok 
wordt standaard gesynchroniseerd met 
radiosignalen om altijd de juiste tijd weer te 
geven. Wanneer dit nodig is, wordt de klok 
binnen één minuut bijgewerkt. Vanaf het 
moment dat u de klokradio uit de verpakking 
haalt, tot het moment dat er zich een 
stroomstoring voordoet bent u met dit Philips-
product verzekerd van de juiste tijd.

Groot verlicht LCD-display

Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle 
belangrijke informatie en bedieningsopties ook 
bij weinig licht in één oogopslag.

Ingebouwde klokweergave
Ingebouwde klokweergave

Markant Philetta-ontwerp

Deze op de Original-radio uit 1955 
geïnspireerde originele radio heeft nog steeds 
de markante elementen van de legendarische 
Philips-radio uit 1955, ook wel bekend als de 
Philetta "254". In die tijd verblufte deze 
compacte radio zijn publiek met een eenvoudig 
ontwerp, groots geluid en kristalheldere 
ontvangst. Het radio-erfgoed van Philips gaat 
terug tot 1927. Over de jaren zijn veel 
modellen uitgegroeid tot vermaarde radio-
iconen en collectors' items.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)

Met één verbinding geniet u van al uw muziek 
van draagbare apparaten en computers. Sluit 
gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-
INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. 
Gebruik op uw computers de aansluiting voor 
hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is 
gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele 
muziekverzameling via deze fantastische 
luidsprekers. Philips levert gewoon beter 
geluid.
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Draadloze Bluetooth®-technologie
• Versie: BT 2.1
• Profielen: A2DP, AVRCP

Klok
• Type: Digitaal
• Tijdnotatie: 12 uur, 24 uur

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: DAB Band III, FM
• DAB: Smart Scan, Menu, Infoscherm
• DAB-frequentiebereik: 174,9 - 239,2 MHz
• FM-frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
• Aantal vooraf ingestelde zenders: 30 (DAB), 30 

(FM)
• Automatisch digitaal afstemmen

Gemak
• Schermtype: LCD

Geluid
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: Draaiwieltje (digitaal)

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit
• Bluetooth
• Audio-ingang (3,5 mm)
• Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Opladen via USB
• Ja
• 5 V, 1 A

Vermogen
• Voedingstype: AC-ingang
• AC-ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 325 x 175 x 167 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 390 x 250 x 247 

mm

Accessoires
• AC-netsnoer (VDE en Verenigd Koninkrijk)
• AUX-in-kabel
• Snelstartgids
• Garantie: Garantiekaart
•
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