
O alto-falante MUSCLE S12 possui Bluetooth V5.0 embutido e 40W de potência com
os quais, junto com sua função Karaokê e seu microfone sem fio, você pode definir o
cenário para qualquer evento ou festa. Além disso, se seus 40W de potência não
parecem suficientes, esta caixa de som permite sincronizar dois MUSCLE S12 graças à
tecnologia TWS e assim dobrar sua potência oferecendo uma experiência de som 3D.
Escolha entre várias opções de reprodução e curta sua música da maneira que
desejar: via Bluetooth, porta de reprodução USB, cartões de memória ou com uma
entrada de áudio de 3,5 mm.
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EAN:8429015019401
Preto
MUSCLES12BK

Colunas
MUSCLES12

Unidades por caixa:
1

Altura: 520 mm
Profund.: 270 mm

Comprim: 340 mm

Peso: 7050 g

Alto-falante portátil Bluetooth V5.0
Ele incorpora uma alça de transporte telescópica e rodas.
Iluminação ambiente de cores diferentes.
Potência: 40 W. 2 alto-falantes: 12 "+5" (30,5 cm + 12,70 cm)
Modos de reprodução: Rádio AUX / BT / TF / USB / FM.
Função karaokê (inclui microfone sem fio)
Permite gravação de voz e bips.
Controle de graves e agudos e permite efeito de eco.
Função TWS (True Wireless Stereo)
(conecte 2 MUSCLE S12 para efeito de som 3D)
Conexões: cartões de memória (TF), reprodução USB,
entrada aux e conexão de microfone.
Funções: reproduzir / pausar / anterior / próxima /
gravar / repetir faixas (uma; todas; pasta) /
seleção de prioridade / MODO / TWS do microfone.
Bateria 12V 4.5Ah. Autonomia: até 3 a 5 horas.
Acessórios: adaptador de energia, controle remoto e
microfone sem fio.

Relação SN:> 70dB
Sensibilidade:
500 + -50mv
Frequência de resposta:
45 Hz - 20 kHz

Características Logística Cores

Bluetooth v5.0

Iluminação discoteca

Rádio digital

40W

Leitor de cartões

True Wireless Stereo

USB - SD - Aux


