
 

 

Philips
M1X-DJ helisüsteem

Bluetooth®
Lightning-ühendusega
DJ juhtnupud, topelthelisisend
60 W, bassiradiaator
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ksige muusikat nagu diskor, mängige seda soovitud seadmelt ja jagage lugusid Philips M1X-Dj abil. 

oge erakordseid seadeid, mis jätavad teie sõbrad sõnatuks, ning voogedastage Lightning-ühenduse/

etoothi kaudu muusikat. Võtke oma muusika endaga kaasa, et korraldada unustamatu pidu kus iganes 

vite.

Erakordne helikvaliteet
• Voogedastus Bluetoothi kaudu tagab enneolematult hea heli
• Tehnoloogia wOOx küllusliku, täpse ja moonutusteta bassi esitamiseks
• Akustiliselt häälestatud koaksiaalkõlarid võimsa heliga

Võtke pidu endaga kaasa!
• Ümberpööratav juhtpaneel ohutuks kaasavõtmiseks
• Töötab nii AC kui ka D-suurusega akudel
• Kanderihm ja jõuline disain tagavad parema kaasaskantavuse

Täpsed, intuitiivselt kasutatavad juhtimisseadmed
• Ülikvaliteetsed skrätšimisplaadid ja ristfeid
• Mõõteriista täpsusklassiga nupud ja liugurid
• Terviklik djay 2 rakenduse kasutamine

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne
• Ühendage heliväljundi abil välised kõlarid ja võimendid



 Tehnoloogia wOOx

Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, 
mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis 
on külluslikum kui mis tahes muul 
helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid 
töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja 
täpne häälestus peamagneti ja 
kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva 
ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete 
sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline 
konstruktsioon tagavad madala ja täpse, 
moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt 
sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu 
kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt 
võimendada.

Terviklik djay 2 rakenduse kasutamine

Dokkige oma iPad Algoriddmi djay 2 iPad 
rakendusega, et muuta miksimine oma iPadil 

sama lihtsaks kui miksimispuldill. Kasutage 
suuri skrätšimisplaate, ristfeide ja puldi 
juhtnuppe, et miksida iPadi muusikakogus 
olevat muusikat või laske Automix-režiimil see 
töö enda eest ära teha. Tänu loogiliselt 
kasutatavatele ja täiustatud multi-touch 
miksimisfunktsioonidele muudab Algoriddm’s 
djay 2 rakendus miksimise lihtsaks kõigi jaoks - 
alustades algajatest ja lõpetades proffidega.

Skrätšimisplaadid ja ristfeid

Tänu suurtele puudutatavatele ja 
puutetundlikele kerimisnuppudele on tunne, 
nagu miksiksite muusikat vinüülplaatidel. 
Spetsiaalselt loodud uskumatuks skrätšimiseks.

Ümberpööratav juhtpaneel

Kui te parasjagu ei miksi muusikat ega esine, 
keerake juhtpaneel ümber ja kasutage M1X-

DJ-d Bluetooth kõlarina - et saaksite 
lõõgastuda ja kuulata oma muusikat või lasta 
peol end oma võimsusesse haarata.

Kanderihm ja jõuline disain

Lihtsalt kinnitage õlarihm, visake see üle õla ja 
asuge teele. Ühtlasi vastab M1X-DJ 
helisüsteem lennuki käsipagasi mõõtmetele, 
mistõttu saate oma oskused välismaale kaasa 
võtta. Selle vastupidav disain on piisavalt tugev, 
et toime tulla ühelt peolt teisele (toas või õues) 
kulgemisega, ning selle juhtnupud saab ümber 
pöörata, tänu millele on need kaitstud väljas 
ringi liikudes.

Ühendus heliväljundiga
Ühendage M1X-DJ ükskõik millise välise kõlari 
või võimendiga, kasutades võimsuse saamiseks 
heliväljundi ühendust - nii kutsute esile 
torimilised kiiduavaldused kõikjal maailmas, 
isegi ilma M1X kõlariteta.
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Ühilduvus iPadiga
• Bluetoothi kaudu: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini
• Lightning-ühenduse kaudu: iPad mini, iPad Retina 

ekraaniga

Ühilduvus iPhone'iga
• Bluetoothi kaudu: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 

4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• Lightning-ühenduse kaudu: iPhone 5, iPhone 5C, 

iPhone 5S

Ühilduvus iPodiga
• Bluetoothi kaudu: iPod nano 7. põlvkond, iPod 

touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond), iPod 
touch 5. põlvkond

• Lightning-ühenduse kaudu: iPod nano 7. põlvkond, 
iPod touch 5. põlvkond

Ühilduvus Bluetoothiga
• muu Bluetoothiga varustatud seade
• toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga

Heli
• Heli täiustused: Tehnoloogia wOOx™, 

Bassipeegelduse süsteem, MAX Sound
• Väljundvõimsus: 80 W RMS (max)

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarite arv: 4
• Kõlarid: Täieulatuslik basskõlar ja 

kõrgsageduskõlar
• Kõlarikatte viimistlus: metall

Ühenduvus
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
• Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
• Helisisend (3,5 mm)
• Helisisend (6 mm)
• Heliväljund (3,5 mm)
• Heliväljund (6 mm)
• Kõrvaklappide pistik: (6 mm)

Võimsus
• Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend
• Aku tüüp: 8 D-mõõdus akut

Tarvikud
• Kaablid/ühendused: Toitejuhe
• Muu: Kasutusjuhend, Kiirjuhend
• Garantii: Garantiileht
•
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