
 

 

Philips
Entertainmentsysteem met 
docking

AJ301D
Uw iPod afspelen en opladen

wOOx-technologie voor krachtige bass
Geef uw draagbare muziek ook thuis de vrijheid! Zet uw iPod-speler op het compacte 
AJ301D-entertainmentsysteem om uzelf iedere dag een goede muzikale start te geven. 
De krachtige bass en het vermogen van 12 W RMS geven een fantastisch geluid.

Rijke en heldere geluidservaring
• Uw iPod afspelen en opladen
• wOOx-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bass
• Aux-ingang voor uw draagbare MP3-speler

Begin de dag op uw manier
• Word wakker met uw favoriete iPod-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 bass 
kunt ervaren, die rijker is dan alle andere 
audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn 
afgestemd op de wOOx-bass-weergave, 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 bass 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-muziek
Word wakker met uw favoriete iPod-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
AJ301D/12

Kenmerken
• Afstandsbediening: Multifunctioneel
Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod touch, iPod classic, iPod 

nano 3e generatie, iPod 5e generatie, iPod met 
kleurenscherm, iPod nano 2e generatie, iPod nano 
1e generatie, iPod Mini

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

Audio afspelen
• Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, 

Afspelen en onderbreken, Volgende en vorige 
nummer, Snel vooruitspoelen en terugspoelen

Gemak
• Klok/versie: Digitaal
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Dubbele alarmtijd, Zoemeralarm, Radio-alarm, 
Alarm herhalen (snooze), Sleeptimer

• Schermtype: LCD
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 6 W
• Geluidssysteem: Stereo
• Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 5
• Luidsprekerverbetering: wOOx-bass-radiatoren
• Neodymium magneetsysteem

Connectiviteit
• Aux-ingang: Lijningang, 3,5 mm

Vermogen
• Netspanning
• Adaptertype: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

161 x 191 x 164 mm
• Gewicht: 1,34 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

248 x 224 x 212 g mm
• Gewicht (incl. verpakking): 1,94 kg
•
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