
 

 

Philips
Zestaw audiowizualny ze 
stacją dokującą

AJ301D
Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod

Technologia wOOx zapewniająca pełne, głębokie tony niskie
Słuchaj muzyki z odtwarzacza przenośnego w domu! Podłącz odtwarzacz iPod do zestawu 
audiowizualnego AJ301D ze stacją dokującą, zapewniającego potężne niskie tony i moc 12 W 
RMS. Ciesz się wspaniałym dźwiękiem i zaczynaj każdy dzień z ulubioną muzyką.

Bogaty i czysty dźwięk
• Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod
• Głośniki z technologią wOOx emitują silne i głębokie tony niskie
• Wejście AUX do podłączenia przenośnego odtwarzacza MP3

Zacznij dzień, jak lubisz
• Niech budzi Cię ulubiona muzyka z odtwarzacza iPod
• Godzina podwójnego alarmu
• Cyfrowe strojenie w pamięci stacji

Łatwość użytkowania
• 5 jednoprzyciskowych ustawień zapewnia szybki dostęp do stacji radiowych
• Jeden pilot do zdalnego sterowania zestawem i odtwarzaczem iPod



 Technologia wOOx™
Technologia wOOx to nowy sposób budowy 
głośników oferujący fantastycznie głębokie basy o 
olbrzymiej sile głosu. Specjalne głośniki są idealnie 
zgrane z promiennikiem basów wOOx, a precyzyjne 
dostrojenie głośnika głównego z głośnikami 
wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście od 
niskich i średnich do wysokich częstotliwości. 
Idealnie symetryczna konstrukcja przekładkowa z 
podwójnym zawieszeniem pozwala na uzyskanie 
precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych 
zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni 
wykorzystać objętość pudła rezonansowego, dzięki 
czemu basy są głębokie i dynamiczne i można 
naprawdę poczuć siłę muzyki.

Wejście AUX
nie dot.

Niech budzi Cię odtwarzacz iPod
Niech budzi Cię ulubiona muzyka z odtwarzacza 
iPod

Cyfrowe strojenie w pamięci
nie dot.

5 jednoprzyciskowych ustawień radia
Dostęp do ulubionych stacji radiowych za pomocą 
jednego przycisku
AJ301D/12

Zalety
• Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny
Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch, iPod Classic, iPod Nano 3. 

generacji, iPod 5. generacji, iPod z kolorowym 
wyświetlaczem, iPod Nano 2. generacji, iPod Nano 
1. generacji, iPod mini

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 5
• Antena: Antena zakresu UKF

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/
wstrzymanie, Następna/poprzednia ścieżka, 
Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu

Udogodnienia
• Zegar/wersja: Cyfrowe
• Budzenie: Dobowe kasowanie budzika, Godzina 

podwójnego alarmu, Budzenie brzęczykiem, 
Budzenie radiem, Powtarzanie budzenia (drzemka), 
Wyłącznik czasowy

• Typ wyświetlacza: LCD
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 6 W
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 5
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Promiennik 

basów wOOx
• Magnes neodymowy

Możliwości połączeń
• Wejście AUX: Wejście liniowe, 3,5 mm

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe
• Typ zasilacza: 100–240 V, 50/60 Hz

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

161 x 191 x 164 mm
• Waga: 1,34 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

248 x 224 x 212 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 1,94 kg
•
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