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sture como um DJ, reproduza a partir de qualquer dispositivo e partilhe sons com o M1X-Dj da 

ilips. Crie sets incríveis que os seus amigos vão adorar e transmita músicas através do conector 

htning/Bluetooth. Leve a sua música consigo para dar uma festa épica em qualquer local.

Desempenho sonoro excepcional
• Transmissão via Bluetooth para uma nitidez de som sem precedentes
• Tecnologia wOOx para graves ricos e precisos sem distorção
• Controladores coaxiais sintonizados acusticamente para um óptimo som

Leve a sua festa consigo para todo lado
• Painel de controlo reversível para protecção durante o transporte
• Funciona com tanto com CA, como com pilhas tipo botão D
• Alça de transporte e design robusto para uma melhor portabilidade

Controlo intuitivo avançado
• Pratos para DJ e crossfaders da melhor qualidade
• Botões e cursores de deslocamento ao nível dos utilizados em instrumentos
• Integração perfeita da aplicação djay 2

Versatilidade avançada
• Ligue a altifalantes externos e amplificadores com uma saída de áudio



 Tecnologia wOOx

A tecnologia wOOx é um conceito inovador 
de altifalantes que permite ouvir e sentir graves 
incrivelmente profundos que soam mais ricos 
do que qualquer outro sistema de áudio. Os 
controladores especiais dos altifalantes 
trabalham juntamente com o distribuidor de 
graves wOOx e a perfeita sintonia entre o 
controlador principal e o tweeter garante 
transições suaves das frequências baixas-
médias para as altas. A suspensão dupla e a 
construção em camadas totalmente simétricas 
proporcionam graves baixos e precisos sem 
distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx 
produz graves espantosamente baixos e 
dinâmicos, tirando partido do volume total da 
caixa do altifalante para ampliar realmente o 
impacto da música.

Integração perfeita da aplicação djay2

Coloque o seu iPad na base e utilize a aplicação 
djay 2 iPad da Algoriddim para tornar a mistura 

no seu iPad tão fácil como misturar em mesas. 
Utilize pratos grandes para DJ, crossfaders e 
controlos de mesa para criar misturas com as 
músicas na biblioteca do iPad, ou deixe que o 
modo Automix faça todo o trabalho por si. 
Com utilização intuitiva e funcionalidades de 
mistura multi-toque avançadas, a aplicação djay 
2 da Algoriddm simplifica a mistura para todos 
- desde principiantes a profissionais.

Pratos para DJ & crossfaders

Pratos grandes tácteis e sensíveis ao roque 
transmitem uma sensação igual à mistura com 
vinil e são concebidos à medida desempenhos 
de scratch incríveis

Painel de controlo reversível

Quando não está a misturar nem a pôr música, 
volte o painel de controlo e utilize o M1X-DJ 
como um altifalante Bluetooth para poder 
descontrair e ouvir a sua música pu para se 
divertir numa festa.

Alça de transporte e design robusto

Basta colocar a alça para ombro, colocá-la 
sobre o seu ombro e sair. O sistema de som 
M1X-DJ também tem o tamanho perfeito para 
levar consigo na cabina de um avião para poder 
apresentar o seu espectáculo no estrangeiro. 
O seu design robusto é suficientemente 
resistente para sobreviver a festa após festa, no 
interior ou ao ar livre, e os seus controlos 
podem ser voltados para dentro para estarem 
protegidos quando transporta o sistema.

Ligue a uma saída de áudio
Ligue o M1X-DJ a qualquer altifalante externo 
ou amplificador utilizando a ligação de saída de 
áudio para poder arrasar em festas por todo o 
mundo, mesmo sem os altifalantes M1X.
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Compatível 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

Compatível com iPod
• via Bluetooth: iPod nano de 7.ª geração, iPod touch 

de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração, iPod 
touch de 5.ª geração

Compatibilidade do Bluetooth
• outro dispositivo com Bluetooth
• funciona com: Bluetooth 4.0 ou inferior

Som
• Melhoramento do som: Tecnologia wOOx™, 

Sistema Bass Reflex, Som MAX
• Potência de saída: 80 W RMS (máx.)

Altifalantes
• N.º de altifalantes incorporados: 4
• Altifalantes: Woofer e tweeter de gama total
• Acabamento da grelha do altifalante: metal

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
• Entrada de áudio (3,5 mm)
• Entrada de áudio (6 mm)
• Saída de áudio (3,5 mm)
• Saída de áudio (6 mm)
• Tomada dos auscultadores: (6 mm)

Alimentação
• Tipo de alimentação: Entrada de CA
• Tipo de bateria: 8 pilhas de tamanho D

Acessórios
• Cabos/ligação: cabo de alimentação
• Outros: Manual do utilizador, Manual de início 

rápido
• Garantia: Folheto de garantia
•
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