
 

 

Philips
M1X-DJ ljudsystem

Bluetooth®
med Lightning-kontakt
DJ-kontroller, dubbel AUDIO-IN
60 W, baselement
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xa som en DJ, spela upp från vilken enhet som helst och dela låtar med Philips M1X-Dj. 
apa otroliga låtuppsättningar som kommer att göra dina vänner hänförda och strömma låtar 
 Lightning-kontakten/Bluetooth. Ta med dig musiken ut för en storslagen fest var som helst.

Exceptionella ljudprestanda
• Bluetooth-strömning för oöverträffad ljudkvalitet
• wOOx-teknik för fyllig och exakt bas utan distorsion
• Akustiskt inställda koaxiala element för stort ljud

Ta med dig festen överallt
• Vändbar kontrollpanel för skydd under resor
• Drivs av växelström liksom även D-batterier
• Bärrem och robust design för bättre bärbarhet

Avancerad intuitiv kontroll
• Skratchtallrikar och crossfaders i toppkvalitet
• Instrumentgraderade vred och skjutreglage
• Smidig djay 2 app-integrering

Avancerad mångsidighet
• Koppla ihop med externa högtalare & förstärkare med ljudutgång



 wOOx-teknik

wOOx-tekniken är ett revolutionerande 
högtalarkoncept för att höra och uppleva en 
verkligt djup bas som är fylligare än i andra 
ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i 
harmoni med wOOx-baselementen och den 
exakta samklangen mellan huvudelementet och 
diskantelementet leder till mjuka övergångar 
från låga/medelhöga frekvenser till höga. En 
dubbelfjädrande och helt symmetrisk 
sandwich-konstruktion ger en låg och exakt 
bas utan märkbar distorsion. wOOx-
högtalarna ger dig en exceptionell djup och 
dynamisk bas genom att högtalarlådans hela 
volym utnyttjas för att förstärka 
musikintrycket.

Smidig djay 2app-integrering

Docka din iPad med Algoriddms djay 2 iPad-
app för att göra det lika enkelt att mixa på din 

iPad som att blanda på däck. Använd stora 
skratchtallrikar, crossfaders och 
däckkontroller för att mixa låtar i 
musikbiblioteket på din iPad, eller låt Automix-
läget göra det hårda arbetet. Algoriddms djay 
2-app är intuitivt användbar och har 
avancerade multi-touch mixfunktioner som 
gör det enkelt att mixa för alla, från nybörjare 
till proffs.

Skratchtallrikar och crossfaders

Stora tryck- och beröringskänsliga rattar känns 
precis som att mixa på vinyl och är 
skräddarsydda för fantastisk skratchprestanda

Vändbar kontrollpanel

När du inte mixar eller spelar vänder du på 
kontrollpanelen och använder M1X-DJ som en 
Bluetooth-högtalare så du kan slappna av och 
lyssna på din musik eller festa loss.

Bärrem och robust design

Fäst bara axelremmen och häng den över 
axeln, så kan du ge dig iväg. M1X-DJ-
ljudsystemet har också en perfekt 
handbagagestorlek för flygresor, så du kan ta 
med dig dina färdigheter utomlands. Dess 
robusta design är tillräckligt tålig för att 
hantera livet på fest efter fest, inomhus eller 
utomhus, och kontrollerna kan täckas över så 
att de skyddas när du är på språng.

Koppla ihop med en ljudutgång
Anslut M1X-DJ till en extern högtalare eller 
förstärkare med ljudutgången för en effekt som 
får taket att lyfta hos fester över hela världen, 
även utan M1X-högtalare.
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iPad-kompatibilitet
• via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini, iPad 

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

iPhone-kompatibilitet
• 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

iPod-kompatibilitet
• via Bluetooth: 7:e generationens iPod Nano, iPod 

touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e 
generationen, 5:e generationens iPod Touch

Bluetooth-kompatibilitet
• annan enhet med Bluetooth-funktioner
• fungerar med: Bluetooth 4.0 eller lägre

Ljud
• Ljudförbättring: wOOx™-teknik, basreflexsystem, 

MAX Sound
• Uteffekt: 80 W RMS (maximalt)

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 4
• Högtalare: Fullregisterwoofer och tweeter
• Högtalargaller, finish: metall

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
• Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
• Ljudingång (3,5 mm)
• Ljud in (6 mm)
• Ljud ut (3,5 mm)
• Ljud ut (6 mm)
• Hörlursuttag: (6 mm)

Effekt
• Strömtyp: AC-ingång
• Batterityp: 8 x D-batterier

Tillbehör
• Kablar/anslutning: nätkabel
• Övrigt: Bruksanvisning, Snabbstartguide
• Garanti: Garantibevis
•
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