
 

 

Philips
M1X-DJ-
äänentoistojärjestelmä

Bluetooth®
Lightning-liitäntä
DJ-ohjaimet, kaksoisäänitulo
60 W, bassoelementti
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ilips M1X-Dj:n avulla voit toistaa musiikkia mistä tahansa laitteesta, miksata sitä kuin DJ ja jakaa 

paleet ystäviesi kanssa. Soita ainutlaatuisia settejä, suoratoista niitä Lightning-liitännän tai Bluetoothin 

tta ja tee vaikutus ystäviisi. Pistä juhlat pystyyn missä tahansa kannettavan musiikkilaitteen avulla.

Erinomainen äänenlaatu
• Bluetooth-suoratoisto takaa huippuluokan äänentoiston
• wOOx-tekniikka toistaa basson täyteläisen tarkasti ja häiriöttömästi
• Akustisesti viritetyt koaksiaalielementit upeaan äänentoistoon

Järjestä juhlat missä tahansa
• Käännettävä ohjauspaneeli on suojassa matka aikana
• Toimii sekä verkkovirralla että D-paristoilla
• Helppo kantaa mukana kantohihnan ja kestävän rakenteen ansiosta

Intuitiivinen kaukosäädin
• Laadukkaat skrätsäyskiekot ja crossfaderit
• Ammatilaistasoiset nupit ja liukusätimet
• Saumaton djay 2 -sovellusintegrointi

Erittäin monipuolinen
• Liitä ulkoiset kaiuttimet ja vahvistimet äänilähtöön



 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.

Saumaton djay 2 -sovellusintegrointi

Telakoi iPad, jossa on Algoriddmin djay 2 -iPad-
sovellus, ja miksaaminen iPadilla on yhtä 

helppoa kuin miksauspöydässä. Isoilla 
skrätsäyskiekoilla, crossfadereilla ja dekin 
säätimillä voit tehdä miksauksia iPadin 
musiikkikirjastossa olevista kappaleista. Tai 
anna Automix-tilan hoitaa homma. 
Algoriddmin djay 2 -sovellusta on helppo 
käyttää. Sen edistyneiden 
monikosketustoimintojen ansiosta 
miksaaminen on helppoa niin aloittelijoille kuin 
ammattilaisillekin.

Skrätsäyskiekot ja crossfaderit

Huippiskrätsäämiseen suunniteltujen isojen 
kosketushakupyörien tuntuma on samanlainen 
kuin vinyylissä

Käännettävä ohjauspaneeli

Kun et miksaa tai esiinny, voit kääntää 
ohjauspaneelin ympäri ja käyttää M1X-DJ:tä 
Bluetooth-kaiuttimena. Näin voit rauhassa 
nauttia luomastasi musiikista tai mennä mukaan 
juhlimaan.

Kantohihna & kestävä rakenne

Kiinnitä kantohihna, nosta laite olkapäällesi ja 
lähde liikkeelle. Kokonsa ansiosta M1X-DJ-
äänijärjestelmä sopii erinomaisesti 
lentokoneisiin otettavaksi, joten voit osoittaa 
lahjakkuutesi myös kotimaan rajojen 
ulkopuolella. Vahva rakenne kestää juhlista 
toisiin sekä sisätiloissa että ulkoilmassa. 
Poistuessasi laitteen luota voit suojata sen 
säätimet taittamalla ne ylösalaisin.

Liitä äänilähtöön
Liitä M1X-DJ ulkoiseen kaiuttimeen tai 
vahvistimeen äänilähtöliitännän kautta ja bileesi 
ovat menestys, myös ilman M1X-kaiuttimia.
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Kohokohdat
M1X-DJ-äänentoistojärjestelmä
Bluetooth® Lightning-liitäntä, DJ-ohjaimet, kaksoisäänitulo, 60 W, bassoelementti
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iPad-yhteensopivuus
• Bluetooth-yhteydellä: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini, 

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

iPhone-yhteensopivuus
• Bluetooth-yhteydellä: 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

iPod-yhteensopivuus
• Bluetooth-yhteydellä: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod 

touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi, iPod 
touch, 5. sukupolvi

Bluetooth-yhteensopivuus
• muu Bluetooth-laite
• yhteensopivuus: Bluetooth 4.0 tai vanhempi

Ääni
• Äänenparannus: wOOx™-tekniikka, 

bassorefleksijärjestelmä, MAX-ääni
• Lähtöteho: 80 W RMS (enint.)

Kaiuttimet
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 4
• Kaiuttimet: Koko äänialueen basso- ja 

diskanttikaiuttimet
• Kaiutinritilöiden viimeistely: metalli

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
• Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
• Äänitulo (3,5 mm)
• Äänitulo (6 mm)
• Äänilähtö (3,5 mm)
• Äänilähtö (6 mm)
• Kuulokeliitin: (6 mm)

Virta
• Virtatyyppi: AC-tulo
• Akun/pariston tyyppi: 8 D-paristoa

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: virtajohto
• Muuta: Käyttöopas, Pikaopas
• Takuu: Takuuvihko
•
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