
 

 

Philips
Szórakoztatórendszer 
dokkolóegységgel

AJ301DB
Lejátszás iPodról és töltés

wOOx technológia az erőteljes mélyhangért
Adjon teret hordozható zenéjének otthonában! Dokkolja iPod lejátszóját a kompakt 
AJ301D dokkolós szórakoztatórendszerhez. Az erőteljes mélyhangot 12 W RMS 
teljesítmény garantálja. Minden napja csodás dallamokkal kezdődhet.

Tiszta és részletgazdag hangzás
• Lejátszás iPodról és töltés
• wOOx hangszóró-technológia mély, erőteljes basszus hangokhoz
• Aux-in csatlakozás a hordozható MP3-zenelejátszóhoz

Kezdje a napot ahogy Ön szereti
• Ébredjen kedvenc iPod zenéjére
• Kettős ébresztési idő
• Digitális hangolás az adók programozásához

Egyszerű használat
• 5 egyérintéses gomb a kedvenc rádiók egyszerű eléréséhez
• Egyetlen távvezérlő a rendszerhez és az iPod-hoz



 wOOx™ technológia
A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-
koncepció, mely révén fantasztikusan mély, minden 
más audiorendszernél gazdagabb mélyhangokat 
hallhat és érzékelhet. A különleges 
hangszórómeghajtók a wOOx mélyhangsugárzókkal 
összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a 
magashangsugárzók közötti pontos hangolás finom 
átmeneteket enged meg az alacsony-közepes 
frekvenciák felől a magasabb felé. A kettős 
felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés 
torzulás nélkül adja vissza az alacsony és 
mélyhangokat. A wOOx különösen mély és 
dinamikus mélyhangokat produkál, mivel a hangfal 
teljes hangerejével felerősíti a zene hatását.

Aux-in csatlakozás
nincs

Ébredjen iPod zenére
Ébredjen kedvenc iPod zenéjére

Digitális hangolás a programozáshoz
nincs

5 egyérintéses programozott rádióadó
Mindössze egyetlen gombnyomással kedvenc 
állomásaihoz juthat
AJ301DB/12

Fénypontok
• Távvezérlés: Többfunkciós
iPod-dal kompatibilis
• Kompatibilis: iPod touch, iPod classic, 3. generációs 

iPod nano, 5. generációs iPod, iPod színes 
kijelzővel, 2. generációs iPod nano, 1. generációs 
iPod nano, mini iPod

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Automatikus digitális hangolás
• Állomásbeállítások: 5
• Antenna: FM antenna

Hanglejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, 

Lejátszás és szünet, Következő és előző zeneszám, 
Gyorskeresés előre és hátra

Kényelem
• Óra/Verzió: Digitális
• Ébresztők: Ébresztés 24 órás visszaállítása, Kettős 

ébresztési idő, Berregő riasztás, Rádiós ébresztés, 
Riasztás ismétlése (szundítás), Elalváskapcsoló

• Kijelző típusa: LCD
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér

Hang
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 6 W
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 5
• Hangszóró erősítés: wOOx mélyhangsugárzó
• Neodímium mágneses rendszer

Csatlakoztathatóság
• Aux be: Bemenő vonal, 3,5 mm

Feszültség
• Tápellátás
• Adapter típusa: 100–240 V; 50/60Hz

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

161 x 191 x 164 mm
• Tömeg: 1,34 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

248 x 224 x 212 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 1,94 kg
•
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