
 

 

Philips
Original Radio,

FM/MW/LW
Audio-in bemenet
10 W-os

OR7000
Az eredeti rádió

Ha retróra vágyik, válassza a Philips Original rádiót. Az 50-es évek Philips rádiójának közkedvelt 
formavilágát idéző készülék nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelzővel rendelkezik, Bass 
Reflex hangsugárzó rendszere pedig mély és erőteljes basszushangokat produkál.

Hi-Fi minőségű rádiózás
• Kiváló minőségű sztereó hang a jobb zeneélményért
• FM/MW/LW sztereo rádió
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Egyszerű használat
• Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
• Beépített órakijelző
• Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Korhű retró kialakítás
• Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése



 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.

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.

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.
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Fénypontok
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális) kézikönyv, Garancialevél
•

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM monó, MW, LW
• Programozott állomások: 20
• Automatikus digitális hangolás
• Frekvenciasáv: (FM) 87,5-108 MHz

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

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD

Hang
• Hangrendszer: Sztereó

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2

Tápellátás
• Táplálás típusa: AC bemenet

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 330 x 150 x 

163 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 460 x 

250 x 245 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 
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