
 

 

Philips
Sistem cu staţie de 
andocare

AJ301DB
Utilizaţi şi încărcaţi iPod-ul

Tehnologie wOOx pentru un bas puternic
Ascultaţi muzică portabilă acasă! Andocaţi-vă playerul iPod în sistemul compact de 
andocare AJ301D cu bas puternic susţinut de o putere RMS de 12 W. Bucuraţi-vă de un 
sunet excelent şi alegeţi să vă începeţi ziua pe ritmuri muzicale.

Sunet clar și fidel
• Utilizaţi și încărcaţi iPod-ul
• Tehnologia boxelor wOOx pentru un bas profund și puternic
• Conexiune de intrare Aux-in pentru player-ul dumneavoastră MP3 portabil

Începeţi ziua cum doriţi
• Treziţi-vă în acordurile muzicii favorite de pe iPod
• Oră de alarmă dublă
• Reglaj digital pentru posturi prestabilite

Ușor de utilizat
• 5 butoane pentru accesarea ușoară a posturilor de radio preferate
• O singură telecomandă, pentru sistem și iPod



 Tehnologie wOOx™
Tehnologia wOOx este un concept revoluţionar ce 
vă permite să auziţi și să simţiţi basul profund, mai 
amplu decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele 
speciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas 
wOOx, iar coordonarea precisă dintre difuzorul 
principal și tweeter asigură o tranziţie lină de la 
frecvenţele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală 
și construcţia de tip sandwich perfect simetrică oferă 
o bază precisă, fără distorsionări. Tehnologia wOOx 
produce un bas dinamic de calitate, utilizând integral 
volumul boxei pentru a crește cu adevărat impactul 
muzicii.

Conexiune intrare Aux-in
Conexiune de intrare Aux-in pentru player-ul 
dumneavoastră MP3 portabil

Treziţi-vă cu muzica de pe iPod
Treziţi-vă în acordurile muzicii favorite de pe iPod

Reglaj digital pentru setări prestabilite
Reglaj digital pentru posturi prestabilite

5 posturi de radio presetate
Accesaţi posturile de radio preferate printr-o singură 
apăsare
AJ301DB/12

Repere
• Telecomandă: Multi-funcţional •
Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod tactil, iPod clasic, iPod nano a 

3-a generaţie, iPod a 5-a generaţie, iPod cu afișaj 
color, iPod nano a 2-a generaţie, iPod nano prima 
generaţie, iPod mini

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM
• Reglare automată digitală
• Setări prestabilite staţie: 5
• Antenă: Antenă FM

Redare audio
• Mod de redare din suport: Încărcare iPod, Redare 
și Pauză, Melodia următoare și anterioară, Repede 
înainte și înapoi

Comoditate
• Ceas/Versiune: Digital
• Alarme: Resetare alarmă la 24 de ore, Oră de 

alarmă dublă, Alarmă buzzer, Alarmă radio, 
Repetare alarmă (snooze), Timer Sleep

• Tip ecran: LCD
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Alb

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 6 W
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Boxe
• Difuzoare încorporate: 5
• Caracteristici superioare boxe: Amplificator bas 

wOOx
• Sistem cu magnet din neodim

Conectivitate
• Intrare AUX: Line-in, 3,5 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare principală
• Tip adaptor: 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

161 x 191 x 164 mm
• Greutate: 1.34 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

248 x 224 x 212 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,94 kg
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