
 

Philips
Underholdningssystem 
med dokkingstasjon

AJ300D
Spill av og lad iPoden

wOOx-teknologi for kraftig bass
Slipp den bærbare musikken din løs hjemme! Koble iPoden eller GoGear-spilleren til det 
kompakte underholdningssystemet AJ300D med dokkingstasjon og kraftig bass som 
støttes av 12 W RMS-kraft. Nyt herlig lyd og velg å starte hver dag med musikk.

Fyldig og klar lydopplevelse
• Spill og lad iPod og GoGear
• wOOx-høyttalerteknologi for dyp og kraftig bass
• Tilkobling til AUX-inngang for den bærbare MP3-spilleren

Start dagen på din måte
• Våkn opp til din iPod- eller GoGear-musikk
• To vekketidinnstillinger
• Digital søking for forhåndsinnstilling av radiostasjoner

Lett å bruke
• 5 ettrykksknapper for enkel tilgang til radiostasjonene du liker best
• Én fjernkontroll for systemet og iPoden
 



 wOOx™-teknologi

wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt 
høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og føle 
utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet 
lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i 
samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig 
justering mellom hoveddriveren og 
diskanthøyttaleren sikrer jevne overganger fra lave 
og midlere til høye frekvenser. Dobbelt oppheng og 
en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis 
bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig 
dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i 
høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens 
virkning dramatisk.

Tilkobling til AUX-inngang

Tilkobling til AUX-inngang for den bærbare MP3-
spilleren

Våkn opp til iPod-/GoGear-musikk
Våkn opp til din iPod- eller GoGear-musikk

Digital søking for forhåndsinnstillinger

Digital søking for forhåndsinnstilling av 
radiostasjoner

5 ettrykks radiokanalinnstillinger

Få tilgang til favorittstasjonene dine med enkel 
ettrykksbetjening
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Spesifikasjoner
iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod

GoGear-kompatibilitet
• Kompatibel med: HDD6330/ HDD6320/ 

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

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Automatisk digital tuning
• Forhåndsinnstillinger: 5
• Antenne: FM-antenne

Lydavspilling
• Modus for avspilling fra holder: Lader iPod, Lader 

GoGear, Play og pause, Neste og forrige spor, 
Hurtig forover og bakover

Anvendelighet
• Klokke/versjon: Digital
• Alarmer: 24-timers tilbakestilling av alarm, To 

vekketidinnstillinger, Summealarm, Radioalarm, 
Gjentatt alarm (snooze), Sleep timer

• Skjermtype: LCD
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Blå

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 6 W
• Lydsystem: Stereo
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 5
• Høyttalerforbedring: wOOx basselememt
• Neodymmagnetsystem

Tilkoblingsmuligheter
• Aux-inngang: Linjeinngang, 3,5 mm

Strøm
• Lysnett
• Adaptertype: 100–240 V, 50/60 Hz

Mål
• Produktmål (B x H x D): 161 x 191 x 164 mm
• Vekt: 1,34 kg
• Emballasjemål (B x H x D): 248 x 224 x 212 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 1,94 kg
•

* Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 
85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.
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