
 

 

Philips
Докинг система за 
забавления

AJ301D
Възпроизвеждане и зареждане на iPod

Технология wOOx за мощни баси
Освободете преносимата музика у дома! Поставяйте своя плейър iPod в компактната 
система за развлечение AJ301D с мощни баси, поддържани с мощността от 12 W RMS. 
Слушайте страхотен звук и изберете да започнете деня си с музика.

Усещане за богат и чист звук
• Възпроизвеждане и зареждане на iPod
• wOOx технология за високоговорители за дълбоки и мощни баси
• Вход за MP3 плейър за портативното ви музикално устройство

Започнете деня по ваш начин
• Събуждайте се със своята любима музика от iPod
• Двоен будилник
• Цифрова настройка за настроени станции

Лесна употреба
• 5 бутона с едно докосване за лесен достъп до любимите ви радиостанции
• Едно дистанционно управление за системата и за iPod



 wOOx™ технология
wOOx технологията е революционна концепция 
за високоговорители, която ви позволява да 
чувате и усещате истински дълбоки баси, които 
са по-богати от тези на която и да е друга аудио 
система. Специални мембрани работят в 
хармония с wOOx бас излъчвател, а прецизното 
съгласуване на главната мембрана и тази за високи 
честоти осигурява плавни преходи от ниски към 
средни и високи честоти. Двойното окачване и 
изцяло симетричната "сандвич" конструкция 
дават ниски и точни баси без забележими 
изкривявания. wOOx пресъздава изключително 
дълбоки и динамични баси, като използва пълния 
обем на кутията на високоговорителите за 
истинско усилване на въздействието на музиката.

Връзка с вход AUX
няма данни

Събуждайте се с музика от iPod
Събуждайте се със своята любима музика от iPod

Цифрова настройка за зададени 
станции
няма данни

5 настройки на радиото с едно 
докосване
Намирайте любимите си станции само с 
натискане на един бутон
AJ301D/12

Акценти
• Дистанционно управление: • Тегло вкл. опаковката: 1,94 кг
•

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3-то поколение, iPod 5-то поколение, iPod с 
цветен дисплей, iPod nano 2-ро поколение, iPod 
nano 1-во поколение, iPod mini

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 5
• Антена: FM антена

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPod, "Изпълнение" и "Пауза", 
Следваща и предишна мелодия, Бързо 
пренавиване напред и назад

Удобство
• Часовник/версия: Цифров
• Аларми: 24-часово нулиране на будилника, 
Двоен будилник, Аларма със зумер, 
Радиобудилник, Повторение на сигнала на 
будилника (дрямка), Таймер за заспиване

• Тип на дисплея: LCD
• Фоново осветление
• Цвят на фоновото осветление: бял

Многофункционално

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 6 W
• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 5
• Подобрение за високоговорител: wOOx бас 
излъчвател

• Система с неодимови магнити

Възможности за свързване
• Допълнителен вход (AUX): Линеен вход, 3,5 мм

Мощност
• Мрежово захранване: ДА
• Тип адаптер: 100-240 V, 50/60Hz

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

161 x 191 x 164 мм
• Тегло: 1,34 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

248 x 224 x 212 мм
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