
 

 

Philips
M1X-DJ-geluidssysteem

Bluetooth®
met Lightning-aansluiting
DJ-bediening, twee audio-
ingangen
60 W, basweergave
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IXEN, AFSPELEN, DELEN
x als een DJ, speel af van elk willekeurig apparaat en deel uw tracks met de Philips M1X-
. Blaas uw vrienden omver met fantastische sets en stream muziek via Lightning-
nsluiting/Bluetooth. Waar u ook bent, het wordt overal een knalfeest.

Uitzonderlijke geluidsprestaties
• Bluetooth-streaming voor een ongekend helder geluid
• wOOx-technologie voor volle en toch nauwkeurige bas, zonder vervorming
• Akoestisch afgestemde coaxdrivers voor groot geluid

Het kan overal feest zijn
• Omkeerbaar bedieningspaneel voor bescherming onderweg
• Werkt zowel op netspanning als op D-celbatterijen
• Draagriem en robuust ontwerp voor optimale draagbaarheid

Geavanceerde intuïtieve bediening
• Hoogwaardige scratch-schijven en crossfaders
• Handige knoppen en schuifregelaars
• Naadloze integratie van djay 2-app

Geavanceerde veelzijdigheid
• Sluit externe luidsprekers en versterkers aan via een audio-uitgang



 wOOx-technologie

De wOOx-technologie is een revolutionair 
luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe 
bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere 
audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn 
afgestemd op de wOOx-basweergave, en 
precieze afstemming tussen het 
hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt 
voor vloeiende overgangen van lage en 
gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele 
ophanging en een volledig symmetrische 
sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige 
basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx 
produceert een diepe, dynamische bas door de 
volledige inhoud van de luidsprekerkast te 
gebruiken om de impact te verhogen.

Naadloze integratie djay 2-app

Dock uw iPad met de djay 2 iPad-app van 
Algoriddm om mixen op uw iPad net zo 

makkelijk te maken als op uw draaitafel. 
Gebruik grote scratch-schijven, crossfaders en 
knoppen om mixes te maken van nummers in 
de iPad -muziekbibliotheek, of laat de 
Automix-modus al het harde werk doen. De 
djay 2-app van Algoriddm is gebruiksvriendelijk 
en bevat geavanceerde multi-touch 
mixfuncties, waardoor mixen gemakkelijk 
wordt voor iedereen, van beginners tot 
professionals.

Scratch-schijven en crossfaders

Doordat de grote draaiknoppen 
aanraakgevoelig en anti-slip zijn, voelt het net 
als mixen op vinyl voor ongelofelijke scratch-
prestaties

Omkeerbaar bedieningspaneel

Wanneer u niet aan het mixen of optreden 
bent, keert u het bedieningspaneel om en 

gebruikt u de M1X-DJ als Bluetooth-
luidspreker zodat u kunt ontspannen, relaxen 
en luisteren naar uw muziek.

Draagriem en robuust ontwerp

Bevestig de schouderband, doe hem over uw 
schouder en u kunt gaan. Het M1X-DJ-
geluidssysteem heeft de perfecte afmetingen 
voor in het vliegtuig zodat u ook in het 
buitenland kunt mixen. Het robuuste ontwerp 
overleeft elk feestje, zowel binnen als buiten. 
Keer de regelaars om voor optimale 
bescherming wanneer u onderweg bent.

Sluit aan via een audio-uitgang
Sluit de M1X-DJ aan op externe luidsprekers 
of een versterker via de audio-uitgang om de 
pannen van de daken te spelen tijdens uw 
feesten, zelfs zonder de M1X-luidsprekers.
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iPad-compatibiliteit
• via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini, iPad 

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

Compatibiliteit 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

Compatibiliteit iPod
• via Bluetooth: iPod nano 7e generatie, iPod touch 

3e generatie, iPod touch 4e generatie, iPod touch 
5e generatie

Bluetooth-compatibiliteit
• ander Bluetooth-compatibel apparaat
• werken met: Bluetooth 4.0 of lager

Geluid
• Geluidsverbetering: wOOx™-technologie, Bass 

Reflex-systeem, MAX Sound
• Uitgangsvermogen: 80 W RMS (max.)

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 4
• Luidsprekers: Full range woofer en tweeter
• Afwerking speakerfrontjes: metaal

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
• Audio-ingang (3,5 mm)
• Audio-ingang (6 mm)
• Audio-uitgang (3,5 mm)
• Audio-uitgang (6 mm)
• Hoofdtelefoonaansluiting: (6 mm)

Vermogen
• Voedingstype: AC-ingang
• Batterijtype: 8x D-batterijen

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: Netsnoer
• Overig: Gebruiksaanwijzing, Snelstartgids
• Garantie: Garantiekaart
•
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