
 

 

Philips
Saatli Radyo ve wOOx™ 
Teknolojisi

• iPod için dock

AJ301DB
iPod'unuzu çalın ve şarj edin

Güçlü baslar için wOOx teknolojisi
Portatif müziğinizi evinizde özgür bırakın! iPod'unuzu 12W RMS güçle desteklenen güçlü 
bas özelliğine sahip kompakt AJ301D Bağlantı Eğlence Sistemi'ne bağlayın. Mükemmel 
sesin tadını çıkarın ve güne müzikle başlayın.

Zengin ve net ses deneyimi
• iPod'unuzu çalın ve șarj edin
• Derin ve güçlü bas için wOOx hoparlör teknolojisi
• Portatif MP3 çalarınız için Aux giriși bağlantısı

Güne kendi tarzınızda bașlayın
• Güne en sevdiğiniz iPod müziğiyle bașlayın
• Çift alarmlı saat
• Ayarlı istasyonlar için dijital ayar

Kullanım kolaylığı
• Sevdiğiniz radyo istasyonlarına kolay erișim için tek dokunușlu 5 düğme
• Hem sistem hem de iPod için tek bir uzaktan kumanda



 wOOx™ Teknolojisi
wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses 
sistemlerindekinden daha tok ve derin 
hissetmenize ve duymanıza olanak veren, 
devrim niteliğinde bir hoparlör yaklașımıdır. 
Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla 
uyumlu çalıșır ve ana sürücüyle tweeter 
arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan 
yüksek frekanslara yumușak geçiș sağlar. Çift 

süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düșük ve 
hassas tonları, seste fark edilebilecek bir 
bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör 
kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin 
etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve 
dinamik bir bas ses üretir.

Aux giriși bağlantısı
Portatif MP3 çalarınız için Aux giriși bağlantısı

iPod müziğiyle uyanın
Güne en sevdiğiniz iPod müziğiyle bașlayın

Ayarlı istasyonlar için dijital ayar
Ayarlı istasyonlar için dijital ayar

Ayarlı istasyonlara erișim
Tek bir dokunușla sevdiğiniz radyo 
istasyonlarına erișin
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iPod uyumlu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod touch, iPod classic, 

iPod nano 3. Nesil, 5. Nesil iPod, Renkli ekranlı 
iPod, iPod nano 2. Nesil, iPod nano 1. Nesil, iPod 
mini

Tuner/Alım/İletim
• Tuner Bantları: FM
• Otomatik dijital istasyon ayarı
• Ayarlanmıș istasyon: 5
• Anten: FM Anteni

Müzik Çalma
• Konsol çalma modu: iPod'un Șarj Edilmesi, Çalma 

ve Duraklatma, Önceki ve Sonraki parça, Hızlı ileri 
ve geri

Kullanılabilirlik
• Saat/Sürüm: Dijital
• Alarmlar: 24 saatlik alarm sıfırlama, Çift alarmlı 

saat, Sesli Alarm, Radyo Alarmı, Alarm tekrarı 
(erteleme), Kapanma zamanlayıcısı

• Ekran Tipi: LCD
• Arka ıșık
• Renkli arka ıșık: Beyaz
• Uzaktan Kumanda: Çok Fonksiyonlu

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 2 x 6W
• Ses Sistemi: Stereo
• Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Kontrolü yukarı/așağı

Hoparlörler
• Dahili hoparlörler: 5
• Hoparlör Güçlendirme: wOOx Bass Radiator
• Neodinyum manyetik sistemi

Bağlanabilirlik
• Aux giriși: Hat giriși, 3,5 mm

Güç
• Șebeke elektriği
• Adaptör tipi: 100-240V 50/60Hz

Boyutlar
• Ürün boyutları (G x Y x D): 161 x 191 x 164 mm
• Ağırlık: 1,34 kg
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

248 x 224 x 212 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,94 kg
•
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