
 

 

Philips
Klockradio för iPod/iPhone 
med wOOx™-teknik

AJ300D
Välj själv hur dagen ska börja!

Vakna till favoritmusik från din iPod
Släpp loss din bärbara musik hemma. Docka iPod- eller GoGear-spelaren i den kompakta 
klockradion från Philips för underhållning med kraftfull bas och uteffekt på 12 W RMS. 
Börja varje dag med musik och få fantastiska ljudupplevelser.

Fylligt och klart ljud
• Spela upp och ladda din iPod och GoGear
• wOOx™-högtalare för djup och kraftfull bas
• Anslutning med aux-ingång för din bärbara MP3-spelare

Starta dagen som du vill
• Vakna till musik från din iPod eller GoGear
• Dubbla larmtider
• Digital mottagare för förinställda kanaler

Lättanvänd
• Fem enknappsförinställningar för enkel åtkomst till din favoritradiostation
• En fjärrkontroll för systemet och iPod



 wOOx™-teknik
wOOx-tekniken är ett revolutionerande 
högtalarkoncept för att höra och uppleva en 
verkligt djup bas som är fylligare än i andra 
ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i 
harmoni med wOOx-baselementen och den 
exakta samklangen mellan huvudelementet och 
diskantelementet leder till mjuka övergångar 
från låga/medelhöga frekvenser till höga. En 
dubbelfjädrande och helt symmetrisk 

sandwich-konstruktion ger en låg och exakt 
bas utan märkbar distorsion. wOOx-
högtalarna ger dig en exceptionell djup och 
dynamisk bas genom att högtalarlådans hela 
volym utnyttjas för att förstärka 
musikintrycket.

Anslutning med aux-ingång
Anslutning med aux-ingång för din bärbara 
MP3-spelare

Vakna till iPod-/GoGear-musik
Vakna till musik från din iPod eller GoGear

Digital mottagare för förinställningar
Digital mottagare för förinställda kanaler

Fem enknappsförinställningar
Få åtkomst till dina favoritstationer med enkel 
enknappshantering
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod 

med färgdisplay, iPod 5th generation

GoGear-kompatibilitet
• Kompatibel med: HDD6330 / HDD6320 / 

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

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 5
• Antenn: FM-antenn
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning

Ljuduppspelning
• Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning 

framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela 
upp och pausa

Bekvämlighet
• Larm: 24-timmars larmåterställning, larmsignal, 

dubbelt larm, radiolarm/radioväckning, 
repeterande larm (insomningsfunktion)

• Skärmtyp: LCD-display
• Färg på bakgrundsbelysning: blå

• Klocka: Digital, insomningsfunktion
• Laddningsenhet: GoGear, iPod

Ljud
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned
• Uteffekt: 2 x 6 W RMS

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 5
• Högtalardrivrutiner: Magnetsystem i neodynium
• Högtalarförbättring: wOOx-basteknik

Anslutningar
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Effekt
• Adaptertyp: 100-240 V, AC 50/60 Hz
• Strömtyp: AC-ingång

Mått
• Bruttovikt: 1,94 kg
• Vikt: 1,34 kg
• Huvudenhet, djup: 164 mm
• Pakethöjd: 212 mm
• Huvudenhet, höjd: 191 mm
• Paketbredd: 224 mm
• Huvudenhet, bredd: 161 mm
• Paketbredd: 248 mm
•
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* Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel 
eftersom det kan skada din hörsel.
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