GŁOŚNIK BLUETOOTH
SPK810
Zadziwiająca moc w kompaktowej formie!
Stereofoniczny głośnik bluetooth SPK810, przy swoich kompaktowych rozmiarach, ma moc aż 15 watów RMS. Dwie
wbudowane, pełnozakresowe membrany oraz woofer, pozwalają na osiągnięcie pełnego brzmienia oraz bardzo dużej
szczegółowości dźwięku.

Czy Twoja muzyka może brzmieć jeszcze lepiej? TAK!!!
Jeszcze lepszą jakość dźwięku zapewni wbudowany nowoczesny moduł łączności bezprzewodowej Bluetooth 5.0.
Masz teraz możliwość odtwarzania plików MP3 o zdecydowanie lepszej jakości – większy bitrate sprawia, że Twoja
ulubiona muzyka brzmi jeszcze lepiej. Dodatkowo SPK810 ma wbudowany, predefiniowany equalizer dzięki, któremu
dopasujesz barwę brzmienia głośnika.

Dwukrotnie więcej przestrzeni! Dwukrotnie większa moc!
Za pomocą funkcji TWS (True Wireless Stereo) sparuj ze sobą bezprzewodowo dwa głośniki SPK810 i ciesz się
przestrzennym stereofonicznym dźwiękiem. Jeden z głośników przenosi dźwięki kanału prawego, a drugi lewego.
Możesz je oddalić od siebie o kilka metrów i bawić się jeszcze lepiej.

Na pokładzie jest też radio.
Wbudowany tuner FM z automatycznym strojeniem i pamięcią stacji umożliwi Ci wysłuchanie twojej ulubionej audycji
gdziekolwiek jesteś i kiedy tylko chcesz.

W czasie słuchania muzyki zadzwonił do Ciebie znajomy?
Odbierz wygodnie połączenie i rozmawiaj bez trzymania telefonu dzięki wbudowanemu w głośnik bardzo czułemu
mikrofonowi pojemnościowemu. Po skończonej rozmowie po prostu wróć do swojej muzyki.

Swoją muzykę przechowujesz na pendrive’ie?
Wykorzystaj gniazda multimedialne USB lub karty SD i podłącz swoją muzykę na zewnętrznym nośniku pamięci.
Przekonaj się, że jakość dźwięku może być jeszcze lepsza, a czas pracy głośnika jeszcze dłuższy.

Baw się świetnie przez cały wieczór.

Dzięki wbudowanemu akumulatorowi możesz odtwarzać muzykę nawet do 6 godzin, a po wyczerpaniu energii
wystarczy podłączyć powerbank lub ładowarkę za pomocą kabla z wtyczką microUSB, aby muzyka towarzyszyła Ci
dalej. Aby obsługa urządzenia była jeszcze bardziej komfortowa, w komplecie z głośnikiem znajduje się pilot zdalnego
sterowania.

Dane techniczne
MOC WYJŚCIOWA:
ODTWARZANIE:
BLUETOOTH:

15W (RMS) 10W + 2,5W * 2
MP3, WAV

ZASILANIE:

5.0

GNIAZDA:

USB, SD, AUX-in

FUNKCJE:

Aplikacja Smart
Bluetooth
Funkcja zestawu
głośnomówiącego
Pilot
Radio FM
TWS

PASMO PRZENOSZENIA:

CZUŁOŚĆ:

W ZESTAWIE:

40Hz-20KHz

5

903089 906179

WAGA (KG):
WYMIARY:

93dB +/-3dB
5V DC 1A Wbudowana
bateria Czas pracy na baterii
maks.6h
instrukcja, karta
gwarancyjna,kabel USB
Pilot zdalnego sterowania
Zestaw nie zawiera
przewodu AUX
1,37
12 x 19 x 15,5 cm

