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MB08.2 poleca się nie tylko na karnawał

System audio MB08.2 z Bluetooth i funkcją karaoke to najwyższej jakości przenośny sprzęt nagłaśniający, który
sprawdzi się zarówno podczas wszelkiego rodzaju imprez plenerowych, a także jako źródło dźwięku w domu, miejscu
pracy, małej salce tanecznej lub na imprezce ze znajomymi. Przemyślana, solidna i zwarta konstrukcja, mocny
wzmacniacz, duża liczba źródeł dźwięku oraz potężna moc całkowita 600 W czynią z systemu MB08.2 idealną
alternatywę dla zwykłych radioodtwarzaczy czy wież muzycznych.

Wbudowany moduł Bluetooth umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie, poprzez profil audio streaming, swojej
ulubionej muzyki z urządzeń przenośnych. Wbudowany port USB oraz slot na karty SD o maksymalnej pojemności do
32 GB umożliwia odtwarzanie plików audio zapisanych na kartach SD lub wszelkiego rodzaju przenośnych pamięciach
USB. Kolejnym wejściem, znajdującym się na górnej części obudowy głośnika, jest port AUX, dzięki któremu
możliwe jest podłączenie wszelkich dodatkowych, przewodowych źródeł dźwięku. Urządzenie obsługuje pliki
muzyczne zapisane w najpopularniejszych obecnie formatach, czyli MP3 i WMA.
MB08.2 posiada również wbudowany tuner FM z możliwością zapamiętania 99 stacji, co pozwala na słuchanie
ulubionej stacji radiowej bez konieczności jej każdorazowego wyszukiwania częstotliwości.
Dźwięk możesz dostosować do swoich preferencji oraz aktualnie słuchanej muzyki, dzięki equalizerowi oferującemu
tryby normal, rock, pop, classic, jazz oraz oddzielnej regulacji basów i sopranów.
Urządzeniem możesz sterować zdalnie za pomocą dołączonego pilota, a poręczny uchwyt teleskopowy oraz kółka
strona 1 / 3

newss.pl

MB08.2 poleca się nie tylko na karnawał

pozwolą swobodnie je przemieszczać. Gdy energia w akumulatorze zacznie się wyczerpywać, zawsze możesz
podłączyć głośnik do zasilania sieciowego. Czas pełnego naładowania akumulatora wynosi 8-9 godzin, a trakcie jego
ładowania możesz nadal korzystać z urządzenia.
Wbudowana funkcja karaoke z dołączonym mikrofonem przewodowym pomoże rozkręcić każde przyjęcie i zapewni
mnóstwo frajdy, zarówno dzieciom jak i dorosłym. Włącz podkład swojej ulubionej piosenki, chwyć za mikrofon i
poczuj się jak gwiazda estrady! Dodatkowo, wokół głośnika średnio-niskotonowego, zamontowany jest wielokolorowy
panel LED, dzięki któremu możemy oprócz klimatu dźwiękowego, stworzyć również klimat wizualny ????
Przekonaj się już teraz jak funkcjonalny jest model MB08.2 oraz jak dobrze może brzmieć Twoja ulubiona muzyka
zarówno w domu, jak i w plenerze!
Funkcje i specyfikacja:
- Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audio streaming (A2DP)
- Odtwarzacz USB/SD (do 32 GB)
- Odtwarzanie plików MP3/WMA
- Radio FM z pamięcią 99 stacji
- Equalizer: Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz, News
- Funkcja karaoke z mikrofonem w zestawie
- Pilot zdalnego sterowania
- Wejście AUX
- Oświetlenie LED
- Całkowita moc muzyczna: 600 W
- Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator Zasilanie sieciowe: AC 110-240 V~50/60 Hz
- Czas pracy na baterii: 4-5 godzin / Czas ładowania: 8-9 godzin
- Wymiary: 365 (szer.) x 470 (wys.) x 240 (gł.) mm
- Waga: 11,1 kg
- Kod EAN: 5901750505102
Sugerowana cena detaliczna brutto: 699 zł
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