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Viihdejärjestelmätelakka

AJ301DB
Toista musiikkia ja lataa iPod

wOOx-tekniikka takaa voimakkaan basson
Kuuntele kannettavaan tallennettua musiikkia myös kotona! Telakoi iPod- tai GoGear-
soittimesi AJ301D-telakointijärjestelmään, jonka 12 watin RMS-teho antaa voimakkaat 
bassoäänet. Nauti loistavasta soundista ja aloita päiväsi reippaasti musiikilla.

Rikas ja selkeä äänikokemus
• Toista musiikkia ja lataa iPod
• Syvyyttä ja voimaa mataliin ääniin wOOx-kaiutintekniikalla
• Aux-in-liitäntä kannettavaa MP3-soitinta varten

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herää iPod-lempimusiikkiisi
• Kaksi herätysaikaa
• Kanavapikavalintojen digitaalinen viritys

Helppokäyttöinen
• 5 painiketta suosikkiradiokanavien helppoon käyttöön
• Yksi kaukosäädin järjestelmälle ja iPod-laitteille
 



 wOOx™-tekniikka

wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista 
kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee 
ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa 
äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset 
kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa 
wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt 
pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat 
saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista 
korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja 
symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja 
tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää 
kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama 
poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa 
kaiken irti musiikista.

Aux-in-liitäntä

Aux-in-liitäntä kannettavaa MP3-soitinta varten

Herää iPod-musiikkiin
Herää iPod-lempimusiikkiisi

Pikavalintojen digitaalinen viritys

Kanavapikavalintojen digitaalinen viritys

5 yhden painikkeen kanavaa

Käytä suosikkikanaviasi yhdellä painikkeella
AJ301DB/12

Kohokohdat
• Kaukosäädin: Monitoiminen
iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch, iPod classic, iPod nano, 

3. sukupolvi, iPod (5th Generation), Värinäytöllinen 
iPod, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano 1. 
sukupolvi, iPod mini

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 5
• Antenni: FM-antenni

Äänen toisto
• Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, 

Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale, 
Nopeutus eteen- ja taaksepäin

Käytön mukavuus
• Kello/versio: Digitaalinen
• Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys, Kaksi 

herätysaikaa, Summeriherätys, Radioherätys, 
Herätyksen toisto (torkkutoiminto), Uniajastin

• Näyttötyyppi: LCD
• Taustavalo
• Taustaväri: valkoinen

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 6 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 5
• Kaiutinparannukset: wOOx-bassoelementti
• Neodyymi-magneettijärjestelmä

Liitännät
• Aux-tulo: Linjatulo, 3,5 mm

Virta
• Verkkovirta: KYLLÄ
• Verkkolaitetyyppi: 100–240 V, 50/60 Hz

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 161 x 191 x 164 mm
• Paino: 1,34 kg
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 248 x 224 x 212 mm
• Paino pakattuna: 1,94 kg
•
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