
 

 

Philips
Ρετρό ραδιόφωνο

• Κρεμ
• Βάση για iPod/iPhone

ORD7100C
Το αυθεντικό ραδιόφωνο

Αφήστε αυτό το ρετρό ραδιόφωνο της Philips να συμπληρώσει την ακουστική σας 
εμπειρία. Σχεδιασμένο στο στυλ του θρυλικού ραδιοφώνου του 1955 της Philips, 
αναπαράγει και φορτίζει iPod και iPhone και διαθέτει στερεοφωνικό δείκτη FM.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Ήχος υψηλής πιστότητας
• Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone
• Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο

Εύκολη χρήση
• Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του
• Δωρεάν εφαρμογή HomeStudio, για πιο ευχάριστο ξύπνημα και καλύτερη ραδιοφωνική 
εμπειρία

• Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού με iPod/iPhone όταν είναι συνδεδεμένο
• Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Σύγχρονο ρετρό σχέδιο
• Η σύγχρονη μεταφορά του θρυλικού σχεδίου Philetta



 Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/
iPhone

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 
ενώ φορτίζετε το iPhone/iPod! Η βάση 
σύνδεσης σάς επιτρέπει να συνδέετε τη 
φορητή συσκευή απευθείας στη σύνδεση 
συστήματος ψυχαγωγίας ώστε να ακούτε 
την αγαπημένη σας μουσική με εκπληκτικό 
ήχο. Επιπλέον, φορτίζει το iPod/iPhone κατά 
τη διάρκεια της αναπαραγωγής προκειμένου 
να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να 
ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της 
φορητής συσκευής σας. Η σύνδεση 
συστήματος ψυχαγωγίας φορτίζει αυτόματα 
τη φορητή συσκευή σας ενώ είναι 
συνδεδεμένη.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων 
παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα 
σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει 
από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς 
διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, 
ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για 
βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών 
συχνοτήτων του συστήματος. Το 
αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και 
λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα 

λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον 
αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα 
συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την 
απόκριση του γούφερ, το σύστημα 
παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής 
συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας 
διάστασης πλούσιων μπάσων.

Συνδέστε το iPod/iPhone στη θήκη του

Έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση 
σύνδεσης που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή 
iPhone, χωρίς ειδικούς προσαρμογείς. 
Επιπλέον, λειτουργεί ακόμα και όταν 
χρησιμοποιούνται προστατευτικές θήκες. 
Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως 
είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη 
μουσική σας χωρίς κόπο.

Δωρεάν εφαρμογή HomeStudio

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να 
ξυπνάτε ή να ακούτε ραδιόφωνο από ό,τι με 
τη δωρεάν εφαρμογή HomeStudio της 
Philips. Κατεβάστε την από το Apple App 
Store και θα απολαύσετε μια πληθώρα 
εκπληκτικών χαρακτηριστικών. Για 
παράδειγμα, η προηγμένη ρύθμιση 
αφύπνισης σάς προσφέρει μεγαλύτερη 
ευελιξία στην προσαρμογή των ρυθμίσεων, 

όπως η ένταση, η διάρκεια, η ημερομηνία και 
ο ήχος αφύπνισης. Επιπλέον, το περιβάλλον 
χρήσης είναι πανεύκολο, χάρη στις 
εύχρηστες λειτουργίες αποθήκευσης των 
σταθμών.

Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, αυτή η 
βάση σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα το 
ρολόι με το iPod/iPhone σε λίγα 
δευτερόλεπτα. Χάρη σε αυτήν την πρακτική 
δυνατότητα, δεν χρειάζεται να ρυθμίζετε 
χειροκίνητα την ώρα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)

Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και 
απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις 
φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας. 
Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην 
είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων 
Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση 
συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. 
Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε 
να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας 
συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων 
κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς 
προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.
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Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod touch, iPod touch 2ης 
γενιάς, iPod classic, iPod nano 3ης γενιάς, iPod 
nano 4ης γενιάς, iPod 5ης γενιάς, iPod με 
έγχρωμη οθόνη, iPod nano, iPod mini, iPod nano 
1ης γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς

Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 

4, iPhone 4S

Εφαρμογή iPod/iPhone
• Όνομα εφαρμογής: HomeStudio, Δωρεάν λήψη 
από το κατάστημα εφαρμογών

• Συμβατότητα: Ραδιόφωνο-βάση για iPod/iPhone, 
iPod touch, iPhone

• 5μερη πρόβλεψη καιρού: ΝΑΙ
• Αναπαραγωγή: πλοήγηση στο άλμπουμ/κομμάτι, 
χειριστήρια αναπαραγωγής

• Ρολόι: αναλογική απεικόνιση, ψηφιακή 
απεικόνιση

• Αφύπνιση: πολλαπλές αφυπνίσεις, 
χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας

• Ραδιόφωνο: Ραδιόφωνο FM, προρρύθμιση, 
ανίχνευση, συντονισμός

Αναπαραγωγή ήχου
• Λειτουργία αναπαραγωγής: Φόρτιση του iPod, 
Φόρτιση του iPhone

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM

• Εύρος συχνοτήτων: (FM) 87,5-108 MHz
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός: ΝΑΙ

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.): ΝΑΙ
• Κεραία: Κεραία FM (75 ohm)

Ευκολία
• Τύπος οθόνης: Λευκό LED

Ήχος
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός 

(ψηφιακός)

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Ρεύμα
• Τύπος ισχύος: Είσοδος AC

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 330 x 150 x 

163 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 460 x 250 x 

245 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
τροφοδοσίας AC (VDE & UK), Εγχειρίδιο 
χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης

•
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