
 

 

Philips
Dokovací zábavný systém

AJ301DB
Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod

Technológia wOOx pre výkonné basy
Osloboďte doma svoju prenosnú hudbu! Vložte svoj prehrávač iPod alebo GoGear do 
kompaktného dokovacieho systému AJ301D s výkonnými basmi a výkonom 12 W RMS. 
Vychutnajte si skvelý zvuk a začnite zostra každý deň s hudbou.

Bohaté a čisté zážitky zo zvuku
• Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod
• Technológia reproduktoru wOOx pre hlboký a výkonný bas
• Pripojenie Aux-in pre váš prenosný hudobný MP3 prehrávač

Začnite deň po svojom
• Zobuďte sa na vašu obľúbenú hudbu z prehrávača iPod
• Duálny čas budenia
• Digitálne ladenie pre predvoľby staníc

Jednoduché používanie
• 5 jednodotykových tlačidiel pre jednoduchý prístup k obľúbeným melódiám rádia
• Jedno diaľkové ovládanie pre systém aj iPod



 Technológia wOOx™
Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti 
reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť 
maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri 
akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče 
reproduktorov pracujú v harmónii s basovým 
radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným 
budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody 
od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. 
Dvojité tlmenie a úplne symetrická dvojitá 
konštrukcia produkuje nízke a jasné hĺbky bez 
badateľného skreslenia. Technológia wOOx prináša 
výnimočne hlboké a dynamické basy pomocou 
skrinky reproduktora, čím skutočne umocní silu 
hudby.

Pripojenie Aux-in
nie je k dispozícii

Zobuďte sa na hudbu z iPodu
Zobuďte sa na vašu obľúbenú hudbu z prehrávača 
iPod

Digitálne ladenie pre predvoľby
nie je k dispozícii

5 jednodotykových predvolieb rádia
Prístup k obľúbeným staniciam jedným stlačením 
tlačidla
AJ301DB/12

Hlavné prvky
• Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný •
Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3. generácie, iPod 5. generácie, iPod s farebným 
displejom, iPod nano 2. generácie, iPod nano 
1. generácie, iPod mini

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM
• Automatické digitálne ladenie
• Predvolené stanice: 5
• Anténa: FM anténa

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, 

Prehrať a pozastaviť, Ďalšia a predchádzajúca 
skladba, Rýchlo dopredu a dozadu

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Budíky: 24-hodinové znovu nastavenie budíka, 

Duálny čas budenia, Budík - siréna, Rádiobudík, 
Opakovaný budík (zdriemnutie), Časovač vypnutia

• Typ displeja: displej LCD
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Biela

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 6 W
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 5
• Zdokonalenie reproduktoru: wOOx vyžarovanie 

basov
• Neodýmiový magnetový systém

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: Vstup, 3,5 mm

Príkon
• Napájanie zo siete: áno
• Typ adaptéra: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

161 x 191 x 164 mm
• Hmotnosť: 1 34 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 248 x 224 x 212 mm
• Váha vrátane balenia: 1 94 kg
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