Philips
Zestaw muzyczny M1X-DJ

Bluetooth®
ze złączem Lightning
Regulatory didżejskie, 2 wejścia
audio
60 W, promiennik basów

MIKSOWANIE, ODTWARZANIE,
UDOSTĘPNIANIE
Miksuj niczym prawdziwy DJ, odtwarzaj z dowolnego urządzenia i udostępniaj muzykę za pomocą
zestawu muzycznego M1X-DJ Philips. Możesz tworzyć niesamowite sety, które powalą Twoich
znajomych, oraz przesyłać utwory strumieniowo za pośrednictwem złącza Lightning lub technologii
Bluetooth. Zabierz muzykę ze sobą i zrób niezapomnianą imprezę, gdziekolwiek zechcesz.
Wyjątkowy dźwięk
• Przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth zapewniające niezrównaną jakość dźwięku
• Technologia wOOx zapewniająca bogate i czyste brzmienie basów bez zniekształceń
• Akustycznie dostrojone przetworniki koncentryczne zapewniające potężny dźwięk
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Rozkręć imprezę w dowolnym miejscu
• Odwracany panel sterowania zapewniający ochronę urządzenia podczas podróży
• Zasilanie bateriami zarówno typu AC, jak i D
• Pasek do przenoszenia i solidna konstrukcja — większa mobilność urządzenia
Intuicyjne funkcje sterowania
• Najwyższej jakości talerze do skreczowania i crossfadery
• Profesjonalne pokrętła i suwaki
• Bezproblemowa integracja z aplikacją djay 2
Zaawansowana wszechstronność
• Możliwość podłączenia zestawu do zewnętrznych głośników i wzmacniaczy za pomocą wyjścia
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Zalety
Technologia wOOx

Technologia wOOx to nowy sposób budowy
głośników oferujący fantastycznie głębokie
basy o olbrzymiej sile dźwięku. Specjalne
głośniki są idealnie zgrane z promiennikiem
basów wOOx, a precyzyjne dostrojenie
głośnika głównego z głośnikami
wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście
od niskich i średnich do wysokich
częstotliwości. Idealnie symetryczna
konstrukcja przekładkowa z podwójnym
zawieszeniem pozwala na uzyskanie
precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych
zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni
wykorzystać objętość pudła rezonansowego,
dzięki czemu basy są głębokie i dynamiczne i
można naprawdę poczuć siłę muzyki.
Bezproblemowa integracja z aplikacją
djay 2

Zadokuj urządzenie iPad z opracowaną przez
zespół Algoriddm aplikacją djay 2, aby

miksować muzykę w urządzeniu iPad z taką
samą łatwością jak na konsolecie. Korzystaj z
talerzy do skreczowania, crossfaderów i
elementów sterujących, aby miksować utwory
z biblioteki muzycznej urządzenia iPad. Możesz
również wybrać tryb Automix, aby cała praca
została automatycznie wykonana za Ciebie.
Intuicyjne, zaawansowane funkcje miksowania
obsługiwane są wielodotykowo — dzięki
aplikacji djay 2 miksować może każdy, bez
względu na poziom doświadczenia.

odpręż się i posłuchaj swoich ulubionych
dźwięków albo zatrać się w muzyce podczas
swojej własnej, prywatnej imprezy.
Pasek do przenoszenia i solidna
konstrukcja

Talerze do skreczowania i crossfadery

Duże dotykowe elementy sterujące pozwalają
poczuć się jak podczas miksowania muzyki z
płyt winylowych i uzyskać doskonałe efekty
skreczowania.
Odwracany panel sterowania

Gdy nie miksujesz ani nie występujesz, obróć
panel sterowania, aby używać urządzenia M1XDJ jako głośnika Bluetooth. Usiądź wygodnie,

Przypnij pasek, zarzuć go na ramię i już możesz
ruszać. Rozmiary zestawu muzycznego M1XDJ sprawiają, że doskonale nadaje się on do
zabrania w podróż samolotem, dzięki czemu
można swobodnie pokonywać z nim większe
odległości. Wytrzymała konstrukcja sprosta
wielu imprezom, podczas gdy panel z
elementami sterującymi można obrócić, co
zapewni mu ochronę, gdy jesteś w ruchu.
Podłączanie za pomocą wyjścia audio
Podłącz zestaw M1X-DJ do dowolnego
zewnętrznego głośnika lub wzmacniacza,
korzystając z wyjścia audio, aby uzyskać
powalający dźwięk podczas imprez w różnych
miejscach, nawet bez głośników M1X.
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Dane techniczne
Zgodność z urządzeniem iPad

• za pośrednictwem połączenia Bluetooth: iPad, iPad
2, iPad 4, iPad mini
• za pośrednictwem złącza Lightning: iPad mini, iPad
z wyświetlaczem Retina

Zgodność z telefonami iPhone

• za pośrednictwem połączenia Bluetooth: iPhone
3G, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5,
iPhone 5C, iPhone 5S
• za pośrednictwem złącza Lightning: iPhone 5,
iPhone 5C, iPhone 5S

Zgodność z odtwarzaczami iPod

• za pośrednictwem połączenia Bluetooth: iPod nano
7. generacji, iPod touch 3. generacji, iPod touch 4.
generacji, iPod touch 5. generacji
• za pośrednictwem złącza Lightning: iPod nano 7.
generacji, iPod touch 5. generacji

Zgodność Bluetooth

• inne urządzenie Bluetooth
• współpraca z: Bluetooth w wersji 4.0 lub starszej

Dźwięk

• Korekcja dźwięku: Technologia wOOx™, System

Bass Reflex, funkcja MAX Sound
• Moc wyjściowa: Maksymalnie 80 W RMS

Głośniki

• Liczba wbudowanych głośników: 4
• Głośniki: Pełnozakresowe głośniki i głośniki
wysokotonowe
• Wykończenie osłony głośnika: metal

Możliwości połączeń

•
•
•
•
•
•
•

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
Wejście audio (3,5 mm)
Wejście audio (6 mm)
Wyjście audio (3,5 mm)
Wyjście audio (6 mm)
Gniazdo słuchawek: (6 mm)

Moc

• Rodzaj zasilania: Wejście AC
• Rodzaj baterii/akumulatora: 8 baterii typu D

Akcesoria

• Przewody/podłączenie: przewód zasilający
• Inne: Instrukcja obsługi, Skrócona instrukcja
obsługi
• Gwarancja: Broszura gwarancyjna
•
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