
 

 

Philips
Σύνδεση συστήματος 
ψυχαγωγίας

• Βάση για iPod και GoGear
• διπλό ξυπνητήρι

AJ300D
Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod

Τεχνολογία wOOx για ισχυρά μπάσα
Απελευθερώστε τη φορητή σας μουσική στο σπίτι! Συνδέστε το iPod ή το GoGear 
player στο AJ300D με ισχυρά μπάσα και τροφοδοσία ισχύος RMS 12W. Απολαύστε 
υπέροχο ήχο και επιλέξτε να ξεκινάτε την ημέρα σας δραστήρια με μουσική.

Πλούσιος και καθαρός ήχος
• Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod και GoGear
• Τεχνολογία ηχείων wOOx για πλούσια και δυνατά μπάσα
• Σύνδεση εισόδου Aux για το φορητό σας MP3 music player

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο
• Ξυπνήστε με τη μουσική του iPod ή του GoGear
• Ώρα διπλής αφύπνισης
• Ψηφιακός συντονισμός για προεπιλογές σταθμών

Εύκολο στο χρήση
• 5 κουμπιά ενός πατήματος για εύκολη πρόσβαση στους αγαπημένους σας σταθμούς
• Ένα μόνο τηλεχειριστήριο για το ηχοσύστημα και το iPod



 Τεχνολογία wOOx™
Η τεχνολογία wOOx αποτελεί μια επαναστατική 
ιδέα ηχείων, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να 
ακούτε και να αισθάνεστε εξαιρετικά βαθιά μπάσα 
σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο 
ηχοσύστημα. Οι ειδικοί οδηγοί ηχείων 
συνεργάζονται άψογα με τον ακτινοβολητή 
μπάσων wOOx, ενώ ο ακριβής συντονισμός του 
κύριου οδηγού και του τουίτερ παρέχει ομαλή 
μετάβαση από τις χαμηλές στις υψηλές 
συχνότητες. Η διπλή ανάρτηση και η πλήρως 
συμμετρική κατασκευή τους παρέχουν χαμηλή και 
ακριβή βάση χωρίς αισθητή παραμόρφωση. Η 
τεχνολογία wOOx παράγει πλούσια και δυναμικά 
μπάσα, καθώς χρησιμοποιεί όλο το χώρο του 
πλαισίου του ηχείου με αποτέλεσμα να μεγεθύνει 
ουσιαστικά τη μουσική ισχύ.

Σύνδεση εισόδου Aux
Σύνδεση εισόδου Aux για το φορητό σας MP3 
music player

Ξυπνήστε με μουσική iPod/GoGear
Ξυπνήστε με τη μουσική του iPod ή του GoGear

Ψηφιακός συντονισμός για 
προεπιλογές
Ψηφιακός συντονισμός για προεπιλογές σταθμών

5 ραδιοφ/κές προεπιλογές με ένα 
πάτημα
Αποκτήστε πρόσβαση στους αγαπημένους σας 
σταθμούς με ένα πάτημα.
AJ300D/12

Χαρακτηριστικά

* Αποφύγετε την εκτεταμένη χρήση της συσκευής με ένταση 
μεγαλύτερη από 85 decibel γιατί ενδέχεται να προκληθεί βλάβη 
στην ακοή σας.
λειτουργίας • Βάρος με την συσκευασία: 1,94 κ.
•

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 
με έγχρωμη οθόνη, iPod 5ης γενιάς

Συμβατότητα GoGear
• Συμβατότητα με: HDD6330/ HDD6320/ 

HDD1850/ HDD1840/ HDD1835/ HDD1830/ 
HDD1820/ HDD1635/ HDD1630/ HDD1620/ 
HDD1420/ SA9100/ SA9200

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Προρυθμίσεις σταθμών: 5
• Κεραία: Κεραία FM

Αναπαραγωγή ήχου
• Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: 
Φόρτιση του iPod, Φόρτιση του GoGear, 
Αναπαραγωγή και παύση, Επόμενο και 
προηγούμενο κομμάτι, Γρήγορη κίνηση εμπρός 
και πίσω

Ευκολία
• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακό
• Ξυπνητήρια: Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών, 
Ώρα διπλής αφύπνισης, Βομβητής, Ξυπνητήρι 
ραδιόφωνο, Επανάληψη αφύπνισης (snooze), 
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 

• Τύπος οθόνης: LCD
• Οπίσθιος φωτισμός
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Μπλε

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2 x 6W
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 5
• Βελτίωση ηχείων: Ακτινοβολητής μπάσων 

wOOx
• Σύστημα μαγνήτη νεοδυμίου

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος Aux: Είσοδος, 3,5 χιλ

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: ΝΑΙ
• Τύπος τροφοδοτικού: 100-240V 50/60Hz

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

161 x 191 x 164 χιλ.
• Βάρος: 1,34 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

248 x 224 x 212 χιλ.
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