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ciet mūziku kā dīdžejs, atskaņojiet to no jebkuras ierīces un kopīgojiet ar citiem, izmantojot Philips 

X-Dj. Izveidojiet satriecošus dīdžeja "setus", kas pārsteigs jūsu draugus, un straumējiet dziesmas, 

antojot Lightning savienotāju/Bluetooth. Atskaņojiet mūziku ārpus telpām, lai sarīkotu grandiozu 

llīti jebkurā vietā.

Neatkārtojams skaņas izpildījums
• Bluetooth straumēšana nepārspētai skaņas precizitātei
• wOOx tehnoloģija bagātīgai un vienlaikus precīzai zemās frekvences skaņai bez kropļojumiem
• Akustiski noskaņoti koaksiālie skaļruņi lieliskam skanējumam

Sarīkojiet ballīti jebkurā vietā
• Apgriežams kontroles panelis aizsardzībai ceļojumu laikā
• Darbojas ar AC, kā arī D lieluma baterijām
• Pārnēsāšanas siksna un izturīga konstrukcija mobilitātei

Uzlabota intuitīva kontrole
• Augstākās kvalitātes skrečošanas ritenīši un ierakstu pārklājēji
• Instrumentu līmeņa pogas un slīdņi
• Vienkārša djay 2 aplikācijas integrācija

Papildu pielāgojamība
• Pievienojiet ārējos skaļruņus un pastiprinātājus pie audio izejas



 wOOx tehnoloģija

wOOx tehnoloģija ir revolucionāra skandas 
koncepcija, un sniedz iespēju dzirdēt un izjust 
jaudīgu zemās frekvences skaņu, kas ir 
bagātīgāka nekā jebkādā citā audio sistēmā. 
Īpaši skaļruņi darbojas saskaņā ar wOOx zemās 
frekvences skaņas avotu, un precīzs regulējums 
starp galveno skaļruni un augsto frekvenču 
skaļruni nodrošina vienmērīgas pārejas no 
zemām-vidējām līdz augstām frekvencēm. 
Duāla iekares un absolūti simetriska sendviča 
tipa konstrukcija atveido zemu un precīzu 
zemās frekvences skaņu bez būtiskiem 
kropļojumiem. wOOx rada izcili dziļu un 
dinamisku zemās frekvences skaņu, izmantojot 
visu skaļruņa kārbas tilpumu, lai patiesi 
pastiprinātu mūzikas iedarbību.

Vienkārša djay 2 aplikācijas integrācija

Dokojiet savu iPad, izmantojot Algoriddm djay 
2 iPad aplikāciju, lai padarītu dziesmu 

miksēšanu savā iPad tikpat vienkāršu kā ar 
nodalījumiem. Izmantojiet lielus skrečošanas 
ritenīšus, ierakstu pārklājēji un nodalījumu 
vadības pogas, lai samiksētu dziesmas no savas 
iPad mūzikas bibliotēkas, vai ļaujiet Automix 
režīmam paveikt to visu jūsu vietā. Intuitīvi 
izmantojama un ar mūsdienīgām daudzskārienu 
miksēšanas funkcijām Algoriddm djay 2 
aplikācija padara miksēšanu vienkāršu gan 
iesācējiem, gan profesionāļiem.

Skrečošanas ritenīši un ierakstu 
pārklājēji

Lieli reljefoti un skārienjutīgi ritenīši rada 
līdzīgu sajūtu, kā miksējot ar vinila platēm, un ir 
īpaši paredzēti fantastiskai skrečošanas 
pieredzei

Apgriežams kontroles panelis

Kad neizmantojat ierīci mūzikas miksēšanai vai 
radīšanai, varat apgriezt kontroles paneli otrādi 

un izmantot M1X-DJ kā Bluetooth skaļruni, lai 
atslābinātos un baudītu mūziku vai ļautos 
ballītei.

Pārnēsāšanas siksna un izturīga 
konstrukcija

Vienkārši pievienojiet plecu siksnu, pārmetiet 
pār plecu un dodieties ceļā. M1X-DJ skaņas 
sistēma ir ideāli piemērota pārvadāšanai ar 
lidmašīnu, lai jūs varētu dīdžejot arī ārzemēs. 
Tās izturīgā konstrukcija ļauj jums doties no 
vienas ballītes uz nākamo, gan ārpus telpām, 
gan telpās, un tās vadības pogu paneli var 
apgriezt otrādi, lai aizsargātu pārvietošanas 
laikā.

Savienojiet ar audio izeju
Savienojiet M1X-DJ ar jebkuru ārēju skaļruni 
vai pastiprinātāju, izmantojot audio izejas 
savienojumu, lai nodrošinātu ballītei 
nepieciešamo mūzikas skaļumu, pat 
neizmantojot M1X skaļruņus.
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iPad saderība
• izmantojot Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad Mini
• izmantojot Lightning savienotāju: iPad Mini, iPad ar 

Retina displeju

iPhone saderība
• izmantojot Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 
5S

• izmantojot Lightning savienotāju: iPhone 5, iPhone 
5C, iPhone 5S

iPod saderība
• izmantojot Bluetooth: iPod nano 7. paaudze, iPod 

touch (3. paaudze), iPod touch (4. paaudze), iPod 
touch 5. paaudze

• izmantojot Lightning savienotāju: iPod nano 7. 
paaudze, iPod touch 5. paaudze

Bluetooth savietojamība
• cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth
• darbojas ar: Bluetooth 4.0 vai vecāka

Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: wOOx™ Technology, 

zemfrekvences skaņas atstarošanas sistēma, MAX 

Sound
• Izejas jauda: 80 W RMS (maks.)

Skaļruņi
• Iebūvēto skaļruņu skaits: 4
• Skaļruņi: Pilna diapazona zemfrekvenču un 

augstfrekvenču skaļruņi
• Skaļruņa režģa apdare: metāls

Savienojamība
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
• Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
• Audio ieeja (3,5 mm)
• Audio ieeja (6 mm)
• Audio izeja (3,5 mm)
• Audio izeja (6 mm)
• Austiņu ligzda: (6 mm)

Strāvas padeve
• Enerģijas veids: AC ievade
• Baterijas tips: 8 x D lieluma baterijas

Piederumi
• Kabeļi/savienojums: strāvas vads
• Citi: Lietotāja rokasgrāmata, Īsa lietošanas 

pamācība
• Garantija: Garantijas brošūra
•
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