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เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ !

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPod
ให้อิสระเสียงเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพาที่บ้าน เชื่อมต่อเครื่องเล่น iPod หรือ GoGear 
ของคุณบนวิทยุนาฬิกาจาก Philips ที่กะทัดรัดซึ่งมีเสียงเบสอันทรงพลัง 12W RMS 
สนุกสนานกับเสียงเพลงที่ดีเยี่ยมและเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใสด้วยเสียงเพลงของคุณ

พลังเสียงเต็มอิ่ม ชัดใส
• เล่นและชาร์จ iPod ของคุณได้พร้อมกัน
• เทคโนโลยีลำโพง wOOx™ ที่ให้เสียงเบสที่ทุ้มลึกเต็มไปด้วยพลัง
• การเชื่อมต่อ Aux-in สำหรับเครื่องเล่นเพลง MP3 แบบพกพาของคุณ

เริ่มวันดีๆ  ได้ดั่งใจคุณ
• ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPod
• เวลาปลุกแบบ Dual
• ตั้งสถานีล่วงหน้าด้วยการจูนแบบดิจิตอล

ใช้งานง่าย
• ฟังวิทยุสถานีโปรดด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวที่มีถึง 5 ปุ่ม
• รีโมทคอนโทรลเดียวสำหรับระบบและ iPod



 เทคโนโลยี wOOx™
เทคโนโลยี wOOx 
คือแนวคิดการออกแบบลำโพงที่ก้าวล้ำทันสมัย 
ทำให้ได้เสียงเบสทุ้มลึกอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งชัดเ
จนมากกว่าระบบเสียงอื่น นอกจากนี้ 
ตัวขับเสียงแบบพิเศษยังทำงานสอดคล้องกับตัว
ให้เสียงเบสของ wOOx 
และปรับตัวขับเสียงหลักและทวีตเตอร์ให้เข้ากั
นได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อความราบรื่นกลม
กลืนกันของการเปลี่ยนความถี่เสียงกลางต่ำไปยั
งความถี่เสียงสูง 

ตัวยึดคู่และโครงสร้างหลายชั้นซ้อนกันอย่างสม
ดุลให้เสียงเบสที่ต่ำและแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยน 
wOOx 
จะให้เสียงเบสที่ลุ่มลึกจากการใช้มวลทั้งหมดขอ
งตู้ลำโพงในการขยายคลื่นเสียงเบสของดนตรีอ
ย่างเต็มที่

การเชื่อมต่อ Aux-in
การเชื่อมต่อ Aux-in สำหรับเครื่องเล่นเพลง 
MP3 แบบพกพาของคุณ

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPod
ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPod

ตั้งสถานีล่วงหน้าด้วยการจูนแบบดิจิตอล
ตั้งสถานีล่วงหน้าด้วยการจูนแบบดิจิตอล

ฟังวิทยุได้ 5 สถานีโดยกดครั้งเดียว
ฟังวิทยุสถานีโปรดด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว
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ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• ใช้ร่วมกันได้กับ: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3rd Generation, iPod 5th Generation, iPod 
พร้อมจอสี, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 
1st Generation, iPod mini

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 5
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: 

การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ

การเล่นเสียง
• โหมดการเปลี่ยนการเล่น: 

กรอเดินหน้าและกรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, 
เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, 
เล่นและหยุดชั่วคราว

สะดวกสบาย
• การปลุก: รีเซ็ตเวลาปลุก 24 ชม., เสียงปลุก Buzzer, 

Dual alarm, ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกซ้ำ (snooze)
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
• นาฬิกา: ดิจิตอล, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
• อุปกรณ์การชาร์จ: iPod

เสียง
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
• พลังขับเสียง: 2 x 6 W RMS

ลำโพง
• จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 5
• ตัวขับเสียง: ระบบ Neodynium magnet
• การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง: ตัวให้เสียงเบสของ 

wOOx

การเชื่อมต่อ
• ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.

กำลังไฟ
• ประเภทตัวแปลง: 100 - 240V AC, 50/60Hz
• ประเภทพลังไฟ :: อินพุต AC

ขนาด
• น้ำหนักสุทธิ: 1.94 กก.
• น้ำหนัก: 1.34 กก.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 164 มม.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 248 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 191 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 224 มม.
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 161 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 212 มม.
•
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