
 

 

Philips
Rádio Original

Bluetooth®
DAB+, FM
Porta USB para carregamento
20 W

ORT7500
O rádio Original

Divirta-se ao máximo com este rádio Original. O charme dos Anos 50 conferido pelo design do 
rádio de 1955 da Philips é combinado com um óptimo som, fornecendo-lhe graves potentes e 
rádio DAB+ e FM cristalina, para além de música sem fios de dispositivos inteligentes via Bluetooth

Liberte-se com a tecnologia sem fios Bluetooth®
• Reproduza música sem fios no telemóvel e no computador graças à tecnologia Bluetooth

Experimente a rádio em alta fidelidade
• Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
• Compatível com DAB+ e FM para uma experiência de rádio completa
• Sintonização digital de 30 estações predefinidas para maior conveniência
• Sistema de som estéreo de alta qualidade

Fácil de utilizar
• Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz
• Apresentação do relógio integrada
• Sincronização automática de hora assegura a hora certa sem confusões
• Carregamento por USB
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Design retro contemporâneo
• Reinterpretação contemporânea do design emblemático do Philetta



 Tecnologia Bluetooth sem fios

Reproduza música sem fios no telemóvel e no 
computador graças à tecnologia Bluetooth

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves 
proporciona uma experiência dos sons graves 
profunda a partir de um sistema de altifalantes 
compacto. Difere de um sistema de altifalantes 
convencional devido à adição de um tubo de 
graves alinhado acusticamente com o woofer 
para optimizar o desempenho das frequências 
baixas. O resultado são graves mais 
controlados e profundos, com menor 
distorção. O sistema funciona através da 
ressonância da massa de ar no tubo de graves 
para vibrar como um woofer convencional. 
Combinado com a resposta do woofer, o 
sistema expande todos os sons das baixas 
frequências para criar toda uma nova dimensão 
de graves profundos.

Compatível com DAB+ e FM
Compatível com DAB+ e FM para uma 
experiência de rádio completa

Sintonização de 30 canais digitais
Rádio digital oferece-lhe opções de música 
adicionais para a sua colecção de música no 
sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a 
estação que deseja programar e premir e 

manter premido o botão de programação para 
memorizar a frequência. Com estações de 
rádio predefinidas que podem ser gravadas, 
pode aceder rapidamente à sua estação de 
rádio favorita, sem necessitar de sintonizar 
manualmente a frequência.

Carregamento por USB
Porta de carregamento USB permite-lhe 
carregar os seus dispositivos móveis, como 
smartphones, iPhone, iPad

Sincronização automática de hora

Com a definição automática da hora no seu 
rádio relógio não precisa de voltar a acertar a 
hora. O relógio sincroniza-se 
automaticamente com os sinais de rádio, 
mesmo quando está desligado, e actualiza-se 
autonomamente no intervalo de um minuto, 
quando há uma necessidade imediata de ajuste. 
Este efectua sincronizações de rotina com os 
sinais de rádio para assegurar que mantém 
sempre a hora certa. Desde a primeira vez que 
retira o rádio relógio da caixa, até ao momento 
em que ocorre uma falha de energia, pode 
confiar no seu produto Philips para saber a 
hora certa, sem confusões e de forma fiável.

Grande visor LCD retroiluminado

O visor LCD garante uma visualização e 
utilização fáceis em condições de pouca luz e 

fornece informações nítidas de forma 
instantânea.

Apresentação do relógio integrada
Apresentação do relógio integrada

Design emblemático do Philetta

Inspirado no rádio Original de 1955 - Este 
original rádio transporta para o presente os 
elementos emblemáticos do rádio lendário da 
Philips de 1955, também conhecido como 
Philetta "254". Na altura, este rádio compacto 
surpreendeu o público pela simplicidade do 
seu design, pela qualidade do som e pela 
recepção cristalina. A experiência da Philips na 
criação de rádios remonta a 1927. Ao longo 
das décadas, muitos modelos de rádios 
tornaram-se ícones famosos e itens de 
coleccionador.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)

Efectue uma ligação simples e desfrute de toda 
sua música de dispositivos portáteis e 
computadores. Basta ligar o seu dispositivo à 
porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho 
Philips. Com computadores, a ligação é 
normalmente estabelecida através da saída dos 
auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar 
da sua colecção de música completa 
directamente em altifalantes superiores. A 
Philips assegura sempre o melhor som.
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Tecnologia sem fios Bluetooth®
• Versão: BT 2.1
• Perfis: A2DP, AVRCP

Relógio
• Tipo: Digital
• Formato das horas: 12 h, 24 h

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: DAB (Banda III), FM
• DAB: procura inteligente, menu, visor de 

informações
• Gama de frequências DAB: 174,9 - 239,2 MHz
• Gama de frequências FM: 87,5 - 108 MHz
• N.º de estações programadas: 30 (DAB), 30 (FM)
• Sintonização digital automática

Funcionalidades
• Tipo de Ecrã: LCD

Som
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: rotativo (digital)

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2

Conectividade
• Bluetooth
• Entrada de áudio (3,5 mm)
• Antena: Antena FM (75 ohm)

Carregamento por USB
• SIM
• 5 V, 1 A

Alimentação
• Tipo de alimentação: Entrada de CA
• Entrada da alimentação de CA: 100-240 V, 50/

60 Hz

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 325 x 175 x 

167 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 390 x 250 x 

247 mm

Acessórios
• Cabo de alimentação de CA (VDE e Reino Unido)
• Cabo de entrada auxiliar
• Manual de início rápido
• Garantia: Folheto de garantia
•
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