
 

 

Philips
Sistema de som com M1X-
DJ

Bluetooth®
com conector Lightning
Controles de DJ, entrada de áudio 
dupla
60W, Bass radiator
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RIE TOQUE COMPARTILHE
ja você o DJ: use qualquer dispositivo para tocar e compartilhar suas músicas favoritas com o Philips 

X-Dj. Crie sons incríveis que vão agitar seus amigos e compartilhe músicas usando o conector 

htning ou a tecnologia Bluetooth. Faça a festa em qualquer lugar e torne seu evento inesquecível.

Excelente desempenho sonoro
• Transmissão via Bluetooth para um som mais claro e inigualável
• Tecnologia wOOx para graves potentes, precisos e sem distorção
• Drivers coaxial com isolamento acústico para um som potente

Faça a festa em qualquer lugar
• Painel de controle reversível para proteção durante o transporte
• Funciona com energia ou pilhas tamanho D
• Alça para transporte e design resistente para maior mobilidade

Controle intuitivo e avançado
• Scratch wheels e crossfaders de altíssima qualidade
• Botões e controles deslizantes
• Integração perfeita com o aplicativo djay 2

Versatilidade avançada
• Saída de áudio p/ encaixe de caixas de som/amplificadores externos



 Tecnologia wOOx

A tecnologia wOOx é um conceito 
revolucionário de alto-falantes que permite 
ouvir e sentir graves profundos, com uma 
qualidade superior a de qualquer outro sistema 
de áudio. Os drivers especiais para alto-
falantes trabalham em harmonia com o wOOx 
Bass Radiator, e o ajuste preciso entre o driver 
principal e o tweeter assegura as transições 
suaves de frequências baixas-médias para altas. 
Equipado com uma suspensão dupla e 
construção em forma de sanduíche, 
totalmente simétrica, oferece a base baixa e 
precisa sem qualquer distorção. O wOOx 
produz graves profundos e dinâmicos, usando 
o volume total da caixa do alto-falante para 
aumentar o impacto da música.

Integração perfeita com o aplicativo djay 
2

Acople o seu iPad com o aplicativo 
Algoriddm’s djay 2 iPad para fazer da mixagem 

em seu iPad tão fácil quanto nas mesas. Use os 
grandes scratch wheels, crossfaders e 
controles para mixar as músicas da biblioteca 
do iPad ou deixe o modo de mixagem 
automática fazer todo o trabalho duro. Com 
recursos multitoque de mixagem avançados e 
úteis, o aplicativo Algoriddm’s djay 2 é perfeito 
para iniciantes se tornarem profissionais.

Scratch weels e crossfaders

Jog wheels amplos, táteis e sensíveis ao toque 
para você sentir como se estivesse mixando 
em vinil. Perfeitos para performances incríveis

Painel de controle reversível

Quando você não estiver mixando ou tocando, 
vire o painel de controle para cima e use o 
M1X-DJ como uma caixa de som com 
Bluetooth para poder relaxar e curtir suas 
músicas ou se esbaldar na festa.

Alça para transporte e design resistente

Basta ajustar a alça para transporte e colocar o 
dispositivo sobre seu ombro e pronto! O 
sistema de som M1X-DJ também tem o 
tamanho perfeito para você poder transportar 
todas as suas habilidades. O design é 
suficientemente resistente para uma festa após 
a outra, seja dentro de um ambiente ou não, e 
você pode virar os controles a fim de mantê-
los protegidos durante o transporte.

Saída de áudio para fácil encaixe
Conecte o M1X-DJ a qualquer caixa de som ou 
amplificador externos usando a conexão de 
saída de áudio para levar toda a potência que 
você tem em sua casa para festas em qualquer 
lugar, mesmo sem as caixas de som M1X.
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Compatibilidade com iPad
• via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad Mini, iPad 

Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

Compatibilidade com iPhone
• via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 
6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S plus, iPhone 
SE

Compatibilidade com iPod
• via Bluetooth: iPod nano (7ª geração), iPod touch 

3ª geração, iPod touch 4ª geração, iPod touch (5ª 
geração)

Compatibilidade com Bluetooth
• outro dispositivo com Bluetooth
• funciona com: Bluetooth 4.0 ou anterior

Som
• Recursos de áudio: Tecnologia wOOx™, sistema 

bass reflex, MAX Sound
• Potência de saída: 80 W RMS (máx.)

Caixas acústicas
• Número de caixas de som integradas: 4
• Alto-falantes: Woofers e tweeters potentes
• Acabamento da grade do alto-falante: metálico

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
• alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 M ou 30FT
• Entrada de áudio (3,5 mm)
• Entrada de áudio (6 mm)
• Saída de áudio (3,5 mm)
• Saída de áudio (6 mm)
• Tomada do fone de ouvido: (6 mm)

Lig/Desl
• Tipo de alimentação: Entrada de AC
• Tipo da bateria: 8 pilhas do tipo D

Acessórios
• Cabos/conexão: cabo de alimentação
• Outro: Manual do Usuário, Guia de início rápido
• Garantia: Folheto de garantia
•

DS8900/10

Especificações
Sistema de som com M1X-DJ
Bluetooth® com conector Lightning, Controles de DJ, entrada de áudio dupla, 60W, Bass radiator

http://www.philips.com

