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Wieża Blaupunkt MC200BT- najmocniejszy model w ofercie marki

Sprzęt nagłaśniający, przeznaczony do zapewnienia rozrywki musi spełniać wymagania użytkowników ceniących sobie
dynamiczny i czysty dźwięk, a także wysoką jakość wykonania oraz walory estetyczne. Powinien przy tym być
również prosty i intuicyjny w obsłudze.

Blaupunkt MC200BT to największa i najmocniejsza w ofercie marki wieża Hi-Fi stworzona dla każdego, kto chciałby
zapewnić odpowiednie nagłośnienie w trakcie domowego przyjęcia, czy nawet w większym pomieszczeniu podczas
imprezy dla znajomych. Dzięki połyskującej czarnej obudowie z żółtymi akcentami, będzie także efektowną ozdobą
każdego wnętrza. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w efektowne ledowe podświetlenie membran głośników,
które nadaje wieży dyskotekowy charakter i podkreśla jej nieco futurystyczny wygląd.
Jedna z najważniejszych funkcji, którą posiada model MC200BT jest Bluetooth. Użytkownicy z pewnością docenianą
tę opcję podczas spotkań towarzyskich lub koncertów karaoke. Daje ona możliwość strumieniowego odtwarzania
muzyki z dowolnego smartfona, komputera lub tabletu wyposażonego w moduł Bluetooth obsługujący profil A2DP.
Mniej kabli to zdecydowanie większa wygoda i prostota użytkowania.
Tym, co odróżnia ten model spośród wielu pozycji na rynku jest wbudowana funkcja karaoke. Na tylnym panelu
urządzenia znajdują się dwa gniazda na dołączone do zestawu mikrofony. Wystarczy włączyć odpowiedni podkład
muzyczny w postaci swojego ulubionego utworu i dzięki mikrofonom i możliwości śpiewania, poczuć się jak gwiazda
estrady. Karaoke to doskonały i sprawdzony sposób na udane przyjęcie zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
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Wbudowany napęd CD pozwala na odtwarzanie standardowego formatu CD-audio, jak również plików MP3
zapisanych na płytach CD-R oraz nośnikach wielokrotnego zapisu CD-RW. W dolnej części jednostki głównej
znajduje się gniazdo USB, dzięki któremu możliwe jest również odtwarzanie plików muzycznych MP3, zapisanych na
przenośnych pamięciach typu pendrive. Użytkownik lub jego goście mają zatem możliwość odtwarzania wszystkich
swoich ulubionych utworów zapisanych w tym formacie.
Na przednim panelu jednostki głównej dostępne jest również gniazdo Line-in, dzięki któremu możliwe jest szybkie
podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku za pomocą przewodu z wtykami typu mini-jack. Obok znajduje się gniazdo
słuchawkowe dające możliwość dyskretnego odsłuchu po podłączeniu opcjonalnych słuchawek. Na tylnym panelu
zlokalizowane jest kolejne wejście sygnału audio spełniające standard RCA i może być ono wykorzystane do
podłączenia zarówno przenośnych odtwarzaczy, jak i bardziej stacjonarnych urządzeń jak odtwarzacze DVD,
telewizory, konsole gier czy komputery.
Wieża MC200BT posiada również tuner FM z cyfrową syntezą PLL oraz możliwością wprowadzenia do pamięci
ulubionych 40 stacji radiowych, co sprawia, że nie ma konieczności każdorazowego przeszukiwania częstotliwości
celem znalezienia tej właściwej. Zawsze wtedy, gdy mamy chęć zapoznać się z najnowszymi informacjami ze świata
lub posłuchać ulubionej rozgłośni, wystarczy za pomocą pilota wybrać odpowiedni numer i cieszyć się odsłuchem.
Najnowsza w portfolio marki wieża posiada wzmacniacz generujący potężną moc RMS na poziomie 800 Wattów (4 x
200W), co daje możliwość nagłośnienia całkiem sporej imprezy. Optymalne ustawienie dźwięku zapewnia wbudowany
equalizer z pięcioma trybami: Rock, Jazz, Flat, Pop oraz Latin. Duże, ergonomiczne pokrętło regulacji głośności na
przednim panelu, wygodne duże przyciski, czytelny wyświetlacz LED oraz pilot zdalnego sterowania sprawiają, że
obsługa MC200BT jest intuicyjna i komfortowa. Podświetlenie LED sprawi, że organizując małą prywatkę w domu,
poczujecie klimat disco.
Dodatkowo wieża została wyposażona w zegar z funkcją alarmu, który zdecydowanie przyda się podczas codziennego
użytkowania.
Funkcje i specyfikacja:
-

Odtwarzacz CD z odczytem plików MP3
Obsługa formatów CD/-R/-RW/MP3
Bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania muzyki ze smartfonów i tabletów
Radio FM z cyfrową syntezą PLL i pamięcią 40 stacji
Wejście USB do odtwarzania muzyki
Moc maksymalna: 2400W (4x600W)
Moc wyjściowa: 800W RMS (4x200W)
Equalizer: Flat, Pop, Rock, Latin, Jazz
Wyświetlacz LED
Funkcja karaoke z dwoma mikrofonami w zestawie
Zegar z alarmem
Podświetlenie głośników
Pilot zdalnego sterowania
Zasilanie sieciowe: AC 100- 240V~ 60/50Hz
Wymiary urządzenia: 300 (szer.) x 142 (wys.) x 289 (gł.)mm
Wymiary głośników: 273 (szer.) x 415 (wys.) x 310 (gł.)mm
Waga: 18,6 kg
Kod EAN: 5901750502613

Sugerowana cena detaliczna brutto: 1199 zł
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