
 

 

Philips
Klokradio voor iPod/
iPhone met wOOx™-
technologie

AJ300D
Begin uw dag op uw eigen manier!

Word wakker met uw favoriete iPod-muziek
Thuis genieten van uw draagbare muziek! Plaats uw iPod- of GoGear-speler op deze 
compacte Philips-klokradio met krachtige bass en een vermogen van 12 W RMS. Geniet 
van een fantastisch geluid en kies ervoor om elke dag te worden gewekt met muziek.

Rijk en helder geluid
• Uw iPod en GoGear afspelen en opladen
• wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas
• Aux-ingang voor uw draagbare MP3-speler

Begin de dag op uw manier
• Word wakker met uw iPod- of GoGear-muziek
• Dubbele alarmtijd
• Digitaal afstemmen op voorkeurzenders

Eenvoudig te gebruiken
• 5 knoppen geven met één druk toegang tot uw favoriete radiodeuntjes
• Eén afstandsbediening voor het systeem en uw iPod



 wOOx™-technologie
De wOOx-technologie is een revolutionair 
luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe 
bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere 
audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn 
afgestemd op de wOOx-basweergave, en 
precieze afstemming tussen het 
hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt 
voor vloeiende overgangen van lage en 
gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele 

ophanging en een volledig symmetrische 
sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige 
basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx 
produceert een diepe, dynamische bas door de 
volledige inhoud van de luidsprekerkast te 
gebruiken om de impact te verhogen.

Aux-ingang
Aux-ingang voor uw draagbare MP3-speler

Word wakker met iPod/GoGear-muziek
Word wakker met uw iPod- of GoGear-
muziek

Digitaal afstemmen op voorkeurzenders
Digitaal afstemmen op voorkeurzenders

5 zenders met één druk op de knop
Toegang tot uw favoriete radiostations met 
een simpele druk op de knop
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Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod nano, iPod 

met kleurenscherm, iPod 5e generatie

Compatibel met GoGear
• Compatibel met: HDD6330 / HDD6320 / 

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

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM
• Voorkeurzenders: 5
• Antenne: FM-antenne
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Audioweergave
• Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en 

terugspoelen, Volgende en vorige nummer, 
Afspelen en onderbreken

Gemak
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Tweevoudig alarm, Radio-alarm, 
Alarm herhalen (snooze)

• Schermtype: LCD-scherm
• Kleur van achtergrondverlichting: Blauw
• Klok: Digitaal, Sleeptimer
• Oplaadapparaat: GoGear, iPod

Geluid
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Uitgangsvermogen: 2 x 6 W RMS

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 5
• Luidsprekerdrivers: Neodymium magneetsysteem
• Luidsprekerverbetering: wOOx-basradiatoren

Connectiviteit
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Power
• Adaptertype: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen
• Brutogewicht: 1,94 kg
• Gewicht: 1,34 kg
• Diepte hoofdunit: 164 mm
• Diepte van de verpakking: 212 g mm
• Hoogte hoofdunit: 191 mm
• Hoogte van de verpakking: 224 mm
• Breedte hoofdunit: 161 mm
• Breedte van de verpakking: 248 mm
•
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* Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit 
kan uw gehoor beschadigen.

http://www.philips.com

