SPK5030

Kinder Party czas zacząć.
Najnowszy głośnik Party Audio SPK5030 został stworzony z myślą o dzieciach. Jego niewielka waga (3,5 kg), wysuwana
rączka, nóżki, oświetlenie Disco Led, wbudowany akumulator oraz metalowa osłona membran sprawiają, że idealnie
nadaje się na Kinder Party. W niewielkiej obudowie drzemie moc aż 30 watów RMS. Generowana jest ona przez 8” (20
cm) woofer. Dzieci najlepiej bawią się w plenerze, dlatego akumulator zapewni do 3 godzin ciągłej zabawy.

Żadnych przewodów.
Nasz głośnik ma wbudowany nowoczesny moduł bluetooth 5.0 dzięki, któremu można do niego podłączyć
bezprzewodowo telefon, tablet czy laptop. Dzięki wbudowanym gniazdom USB i TF możesz, także przygotować
wcześniej playlist’ę ulubionej muzyki Twoich dzieci na pendrive’ie czy karcie SD.

Dwukrotnie więcej radości!
Głośnik SPK5030 został wyposażony w funkcję TWS (True Wireless Stereo), która umożliwia bezprzewodowe
połączenie ze sobą dwóch głośników. Taki zestaw zwiększy swoją moc dwukrotnie. Polepszy się także zdecydowanie
efekt stereofonii, ponieważ jeden z głośników będzie przenosił dźwięki kanału prawego, a drugi lewego. Możesz je
oddalić od siebie o kilka metrów i cieszyć ucho jeszcze lepszym efektem przestrzennego dźwięku. Dodatkowo moc
oświetlenia Disco Led dwóch głośników, zamieni dziecięcy pokój w najprawdziwszą dyskotekę.

Jeszcze więcej basu.
Funkcja analogowej korekcji tonów niskich i wysokich pozwoli Ci na odpowiednie ustawienie barwy dźwięku do
rodzaju odtwarzanej muzyki. Ponad to głośnik ma także wbudowany predefiniowany cyfrowy equalizer, którym steruje

się za pomocą dołączonego pilota.

Dzieci + karaoke = mega fajna zabawa.
Z naszym głośnikiem dzieci nie będą się nudzić, kiedy za oknem pada deszcz. Wystarczy, że podłączysz do głośnika
mikrofon, który jest w zestawie. Funkcja karaoke włączy się automatycznie. Dodatkowo możesz regulować głośność
mikrofonu, wprowadzić efekt echa i ustawić priorytet mikrofonu, aby podkład muzyczny nie zagłuszył śpiewu. Możesz
także nagrać występ, aby zachować go nie tylko w pamięci. Wystarczy, że podłączysz pendrive’a do złącza USB głośnika.
Od teraz w Twoim domu nie zagości już nuda.

Dane techniczne
MOC WYJŚCIOWA:
GŁOŚNIKI:
ODTWARZANIE:
BLUETOOTH:

30W (RMS) P.M.P.O 3000W
woofer 8''

PASMO PRZENOSZENIA:

40Hz-20KHz

CZUŁOŚĆ:

93dB +/-3dB

8'' woofer

ZASILANIE:

MP3/WMA/WAV
TWS, 5.0, zasięg do 10m

GNIAZDA:

1 x USB/1 x SD/1 x MMC/1 x
Mic/AUX

FUNKCJE:

Efekty świetlne Disco LED
RGB
Funkcja nagrywania
Funkcja pierwszeństwa
mikrofonu
TWS
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W ZESTAWIE:

WYMIARY (CM):
WAGA (KG):

110-240 V, 50-60 Hz
Instrukcja, Karta
Gwarancyjna
Mikrofon przewodowy
Pilot zdalnego sterowania
Wbudowana bateria, czas
pracy do 3 godzin
26,3 x 22 x 40,5
3,5

