Philips
Original-radio in miniuitvoering

• FM/MW

OR2000M

Zet de trend met de Original-radio
in mini-uitvoering
Deze Philips Original radio mini maakt radioluisteren nog leuker. Deze heerlijk retro radio
levert krachtige bassen dankzij het Bass Reflex-luidsprekersysteem en heeft een grote,
verlichte analoge afstemknop waarmee u moeiteloos uw favoriete radiozender vindt.
HiFi-radio
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Analoge FM/MW-radiotuner
Eenvoudig te gebruiken
• Grote analoge afstemknop voor gemakkelijk afstemmen
• Verlichte afstemwijzer for gemakkelijk bekijken en afstemmen
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten
Retro-ontwerp in een modern jasje
• Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp
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Original-radio in mini-uitvoering
FM/MW

Kenmerken
Bass Reflex-luidsprekersysteem

Specificaties
Grote analoge afstemknop voor

Grote analoge afstemknop voor gemakkelijk
afstemmen

Verlichte afstemwijzer

Verlichte afstemwijzer for gemakkelijk bekijken en
afstemmen

AUDIO-INGANG (3,5 mm)

Tuner/ontvangst/transmissie
•
•
•
•

Analoog afstemmen
Tunerbereik: FM, MW
Frequentiebereik [FM]: 87,5 - 108 MHz
Frequentiebereik [MW]: 531 - 1602 kHz

Geluid

• Geluidssysteem: Mono
• Volumeregeling: Draaiwieltje (digitaal)

Luidsprekers
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 lagefrequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een
hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Analoge FM/MW-tuner

• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
• Ingebouwde luidsprekers: 1

Connectiviteit

• Audio-ingang (3,5 mm)

Vermogen

• Voedingstype: AC-ingang
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
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.

Markant Philetta-ontwerp

Analoge FM/MW-radiotuner
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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 "BF 102 U". 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.
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Afmetingen

• Afmetingen verpakking (b x d x h): 336 x 158 x 183
mm
• Productafmetingen (b x d x h): 245 x 133 x 122 mm
• Gewicht: 1,33 kg

Accessoires

• Snelstartgids
• Garantie: Garantiekaart
•

