Philips
Dokovací zábavní systém

AJ300D

Přehrávání a nabíjení zařízení iPod
technologie wOOx pro výkonné basy
Osvoboďte doma svou hudbu! Připojte svůj přehrávač iPod nebo GoGear ke kompaktnímu
dokovacímu systému zábavy AJ300D s výkonnými basy a o zvukovém výkonu 12 W RMS.
Vychutnejte si skvělý zvuk a vyberte si, jak chcete s hudbou začít každý den.
Zážitek z bohatého a čistého zvuku
• Přehrávejte a nabíjejte přehrávače iPod a GoGear
• Technologie reproduktorů wOOx pro plné a prokreslené basy
• Připojení vstupu Aux pro přenosný hudební přehrávač MP3
Začněte den podle sebe
• Vstávejte s hudbou z vašeho iPod / GoGear
• Dvojité buzení
• Digitální ladění předvoleb stanic
Snadné použití
• 5 tlačítek pro snadný přístup k oblíbené hudbě z rádia
• Jedno dálkové ovládání pro systém i zařízení iPod
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Dokovací zábavní systém

Přednosti
Technologie wOOx™

Specifikace
Buzení hudbou ze zařízení iPod /
GoGear

Kompatibilita se zařízením iPod

není k dispozici

• Kompatibilní s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod
s barevným displejem, iPod 5. generace

Digitální ladění předvoleb

Kompatibilní s GoGear

• Kompatibilní s: HDD6330/ HDD6320/ HDD1850/
HDD1840/ HDD1835/ HDD1830/ HDD1820/
HDD1635/ HDD1630/ HDD1620/ HDD1420/
SA9100/ SA9200

Tuner/příjem/vysílání
Technologie wOOx představuje revoluční řešení
konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto
hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných
audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory,
basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a
výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody
mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty.
Dvojité uchycení a naprosto symetrická sendvičová
konstrukce produkují hluboké a nezkreslené basy.
Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a
dynamické basy využitím celého prostoru
reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního
vjemu.

•
•
•
•
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5 rád. předvoleb stiskem jediného tl.

Pásma tuneru: VKV
Automatické digitální ladění: Ano
Předvolby stanic: 5
Anténa: Anténa VKV

Přehrávání zvuku

• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPod,
Nabíjení přehrávače GoGear, Přehrávání a
pozastavení, Další/předchozí stopa, Rychlý posun
vpřed/zpět

Pohodlí

• Hodiny/verze: Digitální
• Budíky: 24 hodinový cyklus, Dvojité buzení, Signál
budíku, Buzení rádiem, Opakované buzení (funkce
snooze), Časovač
• Typ displeje: LCD
• Podsvětlení: Ano
• Barva podsvětlení: Modrá

Připojení vstupu Aux

Snadný přístup k oblíbeným stanicím pomocí
jednoduchého ovládání jedním tlačítkem

Zvuk

• Výstupní výkon (RMS): 2 x 6 W
• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory

• Vestavěné reproduktory: 5
• Vylepšení reproduktoru: Basový kanál wOOx
• Neodymový magnetický systém: Ano

není k dispozici

Možnosti připojení

• Vstup Aux: Linkový vstup, 3,5 mm

Spotřeba

• Napájení ze sítě: Ano
• Typ adaptéru: (100 - 240 V, 50/60 Hz)

Rozměry

• Rozměry výrobku (Š x V x H):
161 x 191 x 164 mm
• Hmotnost: 1,34 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 248 x 224 x 212 mm
• Hmotnost včetně balení: 1,94 kg
•
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* Vyvarujte se nadměrného používání přístroje s hlasitostí vyšší než 85
decibelů, mohlo by dojít k poškození sluchu.

