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ИКСИРАЙТЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЙТЕ 

ПОДЕЛЯЙТЕ
ксирайте като диджей, възпроизвеждайте от всяко устройство и споделяйте мелодии с 

ilips M1X-Dj. Създавайте невероятни сетове, които ще поразят приятелите ви, и извличайте 

точно песни чрез съединителя Lightning или Bluetooth. Вземете музиката си навън за 

ендарно парти навсякъде.

Изключителен звук
• Поточно извличане с Bluetooth за ненадмината яснота на звука
• Технология wOOx за богати, но прецизни баси без изкривяване
• Акустично настроени коаксиални възбудители за мощен звук

Вземете партито си навсякъде
• Обръщащ се панел за управление за защита при пътуване
• Работи с променливотоково захранване, както и батерии D cell
• Лента за носене и здрава конструкция за по-добра преносимост

Авангардно интуитивно управление
• Колела за скречиране и преливане с превъзходно качество
• Бутони и плъзгачи от клас за инструменти
• Безпроблемна интеграция djay 2app

Авангардна универсалност
• Свържете с външни високоговорители и усилватели с аудио извод



 Технология wOOx

Технологията wOOx е революционна 
концепция за високоговорители, която ви 
позволява да чувате и усещате истински 
дълбоки баси, по-богати от тези на всяка 
друга аудио система. Специалните 
мембрани на високоговорителите работят в 
хармония с wOOx бас излъчвателя, а 
прецизното съгласуване на главната 
мембрана и тази за високи честоти 
осигурява плавни преходи от ниски към 
средни и високи честоти. Двойното 
окачване и изцяло симетричната 
конструкция тип "сандвич" осигуряват 
ниски и прецизни баси без забележими 
изкривявания. wOOx пресъздава 
изключително дълбоки и динамични баси, 
като използва пълния обем на кутията на 
високоговорителите за истинско усилване 
на въздействието на музиката.

Безпроблемна интеграция djay 2app

Поставете своя iPad с приложението djay 2 
iPad от Algoriddm, за да бъде смесването от 

вашия iPad лесно, като на пулт. Използвайте 
големи колела за скречиране, преливане и 
контроли за създаване на миксове от песни 
в музикалната библиотека на iPad или 
оставете режима Automix да върши цялата 
тежка работа. С интуитивно използване с 
усъвършенствани функции с множествено 
докосване, приложението djay 2 от 
Algoriddm прави смесването лесно за всеки 
– от начинаещите до професионалистите.

Колела за скречиране и преливане

Големите тактилни и сензорни колела 
създават усещане за смесване с винилови 
плочи и са специално направени за 
невероятно представяне

Обръщащ се панел за управление

Когато не миксирате или изнасяте 
представления, обърнете панела за 
управление и използвайте M1X-DJ като 
високоговорител с Bluetooth, за да можете 
да се облегнете, да се отпуснете и да 

слушате музиката си или да се хвърлите в 
партито.

Лента за носене и здрава конструкция

Просто поставете лентата, преметнете я 
през рамо и тръгнете. Озвучителната 
система M1X-DJ също така е с идеален 
размер според изискванията на 
авиолиниите за ръчен багаж, така че можете 
да вземете уменията си на борда. Здравата 
му конструкция е достатъчно издръжлива, 
за да се справи с живота от парти на парти, 
на закрито и навън, а контролите могат да се 
обърнат, за да са защитени, когато сте на 
открито.

Свържете с аудио извод
Свържете M1X-DJ към всеки външен 
високоговорител или усилвател с помощта 
на аудио извод, за разтърсващи партита в 
цял свят дори без високоговорителите 
M1X.
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Съвместимост с iPad
• чрез Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini
• чрез съединителя Lightning: iPad mini, iPad с 

Retina дисплей

Съвместимост с iPhone
• чрез Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• чрез съединителя Lightning: iPhone 5, iPhone 5C, 

iPhone 5S

Съвместимост с iPod
• чрез Bluetooth: iPod nano 7-мо поколение, iPod 

touch 3-то поколение, iPod touch 4-то 
поколение, iPod touch 5-то поколение

• чрез съединителя Lightning: iPod nano 7-мо 
поколение, iPod touch 5-то поколение

Съвместимост с Bluetooth
• друго Bluetooth устройство
• работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия

Звук
• Подобрение на звука: Tехнология wOOx™, 
басрефлексна система, MAX Sound

• Изходна мощност: 80 W RMS (макс.)

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 4
• Говорители: Широколентови високоговорители 
за ниски и високи честоти

• Покритие на мрежите на високоговорителите: 
метал

Възможности за свързване
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
• Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 
фута)

• Аудио вход (3,5 мм)
• Аудио вход (6 мм)
• Аудио извод (3,5 мм)
• Аудио извод (6 мм)
• Жак за слушалки: (6 мм)

Захранване
• Тип захранване: Вход за променлив ток
• Тип батерия: 8 x батерия размер D

Аксесоари
• Кабели/свързване: захранващ кабел
• Други: Ръководство за потребителя, 
Ръководство за бърз старт

• Гаранция: Гаранционна карта
•
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