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AIŠYKITE LEISKITE DALYKITĖS
išykite melodijas kaip muzikos laidų vedėjai, leiskite muziką iš bet kurio įrenginio ir dalykitės ja 

udodami „Philips M1X-Dj“. Kurkite stulbinamus dainų rinkinius, kurie nustebins jūsų draugus, ir 

nsliuokite dainas per „Lightning“ jungtį / „Bluetooth“. Pasiimkite muziką su savimi ir linksmai 

mogaukite.

Išskirtinė garso kokybė
• „Bluetooth“ ryšys – neprilygstamas garso aiškumas
• „wOOx“ technologija sodriems ir tiksliems žemiesiems dažniams be jokių iškraipymų
• Akustiškai suderinti koaksialiniai garsiakalbiai – stulbinamas garsas

Pramogaukite bet kur
• Apverčiamas valdymo skydas – užtikrinta apsauga keliaujant
• Naudoja kintamąją srovę arba D tipo baterijas
• Nešiojimo dirželis ir tvirta konstrukcija – kad būtų patogu nešiotis

Pažangus intuityvus valdymas
• Aukščiausios kokybės braižymo ratai ir kryžminis slopinimas
• Instrumentų mygtukai ir slankikliai
• Paprastas „djay 2app“ integravimas

Modernus universalumas
• Prijunkite išorinius garsiakalbius ir stiprintuvus prie garso išvesties



 „wOOx“ technologija

„wOOx“ technologija yra revoliucinė 
garsiakalbių koncepcija, leidžianti išgirsti ir 
pajausti žemuosius dažnius, kurie yra sodresni 
nei bet kokios kitos garso sistemos. Specialios 
garsiakalbių tvarkyklės veikia harmoningai su 
„wOOx“ žemųjų dažnių spinduliuotuvu, o 
tikslus pagrindinės tvarkyklės ir aukštų dažnių 
siųstuvo nustatymai užtikrina sklandų perėjimą 
nuo žemų-vidutinių prie aukštų dažnių. 
Dvigubas sustabdymas ir visiškai simetriška 
sumuštinio konstrukcija perteikia žemus ir 
tikslius žemuosius dažnius be regimų 
iškraipymų. „wOOx“ sukuria ypač gilius ir 
dinamiškus žemuosius dažnius, naudojant visą 
garsiakalbio dėžės garsą, ir padidina muzikos 
poveikį.

Paprastas „djay 2app“ integravimas

Su „iPad“ ir „Algoriddm djay 2app“ maišykite 
dainas taip pat lengvai, kaip muzikos laidų 

vedėjai. Naudodami didelius braižymo ratus, 
kryžminį slopinimą ir dėklų valdiklius maišykite 
dainas iš „iPad“ muzikos bibliotekos arba 
įjunkite automatinio maišymo režimą 
„Automix“. Intuityviai valdomas, pažangių 
„Multi-Touch“ funkcijų „Algoriddm djay 2 app“ 
palengvins dainų maišymą tiek profesionalui, 
tiek pradedančiam muzikos laidų vedėjui.

Braižymo ratai ir kryžminis slopinimas

Dideli liečiami ir lietimui jautrūs braižymo ratai 
primena dainų maišymą naudojant vinilines 
plokšteles, jie padės jums kurti neįtikėtinus 
pasirodymus

Apverčiamas valdymo skydas

Jei nemaišote dainų ir nedalyvaujate 
pasirodyme, tiesiog apverskite valdymo skydą 
ir naudokite M1X-DJ kaip „Bluetooth“ 
garsiakalbį. Atsisėskite patogiai, 

atsipalaiduokite ir klausykitės muzikos arba 
pasinerkite į vakarėlio siautulį.

Nešiojimo dirželis ir tvirta konstrukcija

Pritvirtinkite peties dirželį, užsimeskite ant 
peties ir pirmyn. „M1X-DJ“ garso sistemos 
matmenys neviršija rankinio bagažo matmenų, 
todėl keliaukite ir demonstruokite savo 
įgūdžius užsienyje. Dėl tvirtos konstrukcijos 
įrenginį galima neštis iš vieno vakarėlio į kitą, jį 
galima naudoti lauke ir patalpose, o norint 
apsaugoti nenaudojamą įrenginį jo valdymo 
skydą galima apversti.

Prijunkite prie garso išvesties
Prijunkite M1X-DJ prie bet kokio išorinio 
garsiakalbio arba stiprintuvo pasinaudodami 
garso išvesties jungtimi ir sudrebinkite pasaulį 
net ir be M1X garsiakalbių.
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„iPad“ suderinamumas
• per „Bluetooth“: „iPad“, „iPad 2“, „iPad 4“, „iPad 

mini“
• per „Lightning“ jungtį: „iPad mini“, „iPad“ su 

„Retina“ ekranu

„iPhone” suderinamumas
• per „Bluetooth“: „iPhone” 3G, „iPhone” 3GS, 

„iPhone” 4, „iPhone” 4S, „iPhone 5“
• per „Lightning“ jungtį: „iPhone 5“

„iPod“ suderinamumas
• per „Bluetooth“: „iPod nano“ (7-oji karta), „iPod 

touch” (3-ioji karta), „iPod Touch“ (4-oji karta), 
„iPod Touch“ (5-oji karta)

• per „Lightning“ jungtį: „iPod nano“ (7-oji karta), 
„iPod Touch“ (5-oji karta)

„Bluetooth“ suderinamumas
• kiti „Bluetooth“ įrenginiai
• veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija

Garsas
• Garsumo gerinimas: „wOOx™“ technologija, 

„Bass Reflex“ sistema, „MAX Sound“
• Išvesties galia: 80 W RMS (maks.)

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 4
• Garsiakalbiai: Viso diapazono žemųjų dažnių ir 

aukštųjų dažnių garsiakalbis
• Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalas

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
• „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
• Garso įvestis (3,5 mm)
• Garso įvestis (6 mm)
• Garso išvestis (3,5 mm)
• Garso išvestis (6 mm)
• Ausinių lizdas: (6 mm)

Maitinimas
• Maitinimo tipas: AC įvestis
• Baterijos tipas: 8 x D tipo baterija

Priedai
• Laidai / jungtys: Maitinimo laidas
• Kita: Vartotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas
• Garantija: Garantijos lapelis
•
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