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Model PS05.2DB został stworzony dla najbardziej wymagających miłośników dobrego brzmienia. Nagłośni całkiem
dużą imprezę, rozkręci gości na domowym parkiecie. Sprawdzi się on także na wszelkiego rodzaju eventach lub
szkoleniach, będzie również doskonałym uzupełnieniem niewielkiej sali tanecznej lub treningowej.
Czysty, klarowny dźwięk, najwyższej jakości materiały i duża moc maksymalna 800 W w połączeniu z dodatkowymi
funkcjami, takimi jak karaoke, efekty świetlne LED i radio FM z pamięcią 40 stacji, to wybuchowa mieszanka, która
zapewni mnóstwo zabawy i radości.

Głośnik PS05.2DB wyposażony został w zasilanie bateryjne, dzięki czemu bez przeszkód możesz zorganizować
naprawdę świetną zabawę w plenerze. Wbudowany akumulator o napięciu 12 V i pojemności 4000 mAh pozwala na
działanie głośnika przez około 3 godziny.
Cechą wyróżniającą ten model Party Speakera jest możliwość słuchania muzyki z wielu źródeł. Wbudowany moduł
Bluetooth pozwala na bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony czy tablety.
Port USB, znajdujący się na górnym panelu urządzenia, umożliwia odczytywanie plików muzycznych zapisanych na
przenośnych pamięciach USB, a dzięki wejściu AUX możliwe jest podłączenie dodatkowych przewodowych źródeł
dźwięku. Urządzenie obsługuje pliki muzyczne zapisane w najpopularniejszym obecnie formacie, czyli MP3.
Dzięki equalizerowi oferującemu tryby rock, classic, jazz oraz dance dźwięk można dostosować do swoich preferencji
oraz aktualnie słuchanego utworu. Oprócz tego urządzenie posiada odrębną regulację basów i sopranów realizowaną za
pomocą suwaków na górnym panelu.
Wbudowana funkcja karaoke, z dołączonym bezprzewodowym mikrofonem, zapewni mnóstwo frajdy i świetnej
zabawy zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Włącz podkład swojej ulubionej piosenki, chwyć za mikrofon i poczuj się
jak gwiazda estrady!
Wynieś imprezę na wyższy poziom z efektami świetlnymi LED Disco Lights i stwórz prawdziwie dyskotekowy
klimat. Pomieszczenie rozświetli się feerią pulsujących barw, a domowy parkiet zapełni się w mgnieniu oka! Do
dyspozycji masz 7 kolorów podświetlenia, a dzięki trybowi automatycznemu mogą się one zmieniać losowo.
Urządzeniem można wygodnie sterować za pomocą dołączonego pilota. Przy pomocy specjalnych wgłębień można go
również swobodnie przenieść, a solidna konstrukcja gwarantuje stabilną pozycję sprzętu na każdej płaskiej
powierzchni, zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej.
Przekonaj się już dziś jak dobrze może brzmieć Twoja ulubiona muzyka i ile frajdy może Ci dać ten nowy głośnik
marki Blaupunkt!
Specyfikacja techniczna:
-

Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez
profil audiostreaming (A2DP)
Odtwarzacz USB
Odtwarzanie plików MP3/WMA
Radio FM z cyfrową syntezą PLL i pamięcią 40 stacji
Equalizer: Rock, Classic, Jazz, Dance
Funkcja karaoke z bezprzewodowym
mikrofonem w zestawie
Pilot zdalnego sterowania
Wejście AUX
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Wyświetlacz LED
Kolorowe oświetlenie Disco LED
Moc maksymalna: 800 W
Zasilanie sieciowe: AC 110-240 V ? 50/60 Hz
Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator
12 V 4000 mAh
Czas pracy na baterii: 3 h
Czas ładowania: 3 h
Wymiary: 210 (szer.) x 610 (wys.) x 300 (gł.) mm
Waga: 7,5 kg
Kod EAN: 5901750503115

Sugerowana cena detaliczna brutto: 999,00 zł
BLAUPUNKT / 2N-Everpol
press box
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