
 

 

Philips
Sistema de base para 
entretenimento

AJ301D
Reproduza e carregue o iPod

Tecnologia wOOx para graves profundos
Dê asas à música portátil colocando o iPod no sistema de entretenimento com base 
AJ301D. Desfrute de graves poderosos com uma potência RMS de 12 W – para começar 
o dia ao som da música.

Experiência sonora rica e nítida
• Reproduza e carregue o iPod
• Tecnologia de altifalantes wOOx para graves profundos e potentes
• Ligação Aux-in para o seu leitor de música portátil MP3

Comece o dia à sua maneira
• Acorde com o iPod ao som da sua música preferida
• Alarme duplo
• Sintonização digital para pré-sintonias

Fácil de utilizar
• 5 botões para acesso fácil às suas estações de rádio favoritas
• Um só telecomando para o sistema e o iPod



 Tecnologia wOOx™
A tecnologia wOOx é um conceito inovador de 
altifalantes que permite ouvir e sentir graves 
incrivelmente profundos que soam mais ricos do que 
qualquer outro sistema de áudio. Os controladores 
especiais dos altifalantes trabalham juntamente com 
o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia 
entre o controlador principal e o tweeter garante 
transições suaves das frequências baixas-médias para 
as altas. A suspensão dupla e a construção em 
camadas totalmente simétricas proporcionam graves 
baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A 
tecnologia wOOx produz graves espantosamente 
baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total 
da caixa do altifalante para ampliar realmente o 
impacto da música.

Ligação Aux-in
Ligação Aux-in para o seu leitor de música portátil 
MP3

Acorde com música do iPod
Acorde com o iPod ao som da sua música preferida

Sintonização digital para predefinições
Sintonização digital para pré-sintonias

1 toque: 5 estações
Oiça as suas estações preferidas com um só toque
AJ301D/12

Destaques
• Telecomando: Multifuncional •
Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch, iPod classic, iPod 

nano de 3.ª geração, iPod de 5ª geração, iPod com 
visor a cores, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano 
de 1.ª geração, iPod mini

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 5
• Antena: Antena FM

Reprodução Áudio
• Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPod, 

Reproduzir e fazer pausa, Faixa seguinte e anterior, 
Avanço e retrocesso rápido

Comodidade
• Relógio/Versão: Digital
• Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, 

Alarme duplo, Alarme com aviso sonoro contínuo, 
Despertador com Rádio, Repetir alarme (snooze), 
Temporizador

• Tipo de Ecrã: LCD
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branca

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 6 W
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 5
• Melhoramento de Altifalante: Radiador de Graves 

wOOx
• Sistema de magneto de neodímio

Conectividade
• Entrada Aux: Entrada, 3,5 mm

Potência
• Alimentação eléctrica
• Tipo de adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

161 x 191 x 164 mm
• Peso: 1,34 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

248 x 224 x 212 g mm
• Peso incl. Embalagem: 1.94 kg
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