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Compact, accugevoed, draagbaar PA-systeem.
Perfect voor scholen, zakelijke presentaties, …
Bluetooth voor gebruik met allerlei soorten draagbare apparatuur, zoals smartphones.
2 draadloze microfoons: 1 handmicrofoon + 1 riemzender met hoofdmicrofoon inbegrepen.
USB-speler met ondersteuning voor MP3 en WMA.
FM-radio met voorkeuzestations.
Dubble IR-ontvanger: de IR-afstandsbediening (radio/USB-speler) kan ook worden gebruikt als u
voor de luidspreker staat.
Geïntegreerd mengpaneel met:

1 bekabelde microfooningang
1 lijn-/AUX-ingang: XLR + RCA + minijack stekker 3,5 mm.
2-bands equalizers op alle ingangskanalen.
Gebalanceerd uitgang om extra actieve luidsprekers aan te kunnen sluiten.

Klasse D versterker, 50 W.
Uitstekende geluidskwaliteit dankzij aparte 10" woofer + tweeter 2-weg luidsprekercombinatie.
Gemakkelijk te transporteren dankzij de telescopische handgreep en wielen!
Vak voor het opbergen van kabels en draadloze microfoons.
Geïntegreerde oplader voor de (optionele) herlaadbare accu.
230 V lichtnetaansluiting.
Ingang 12 V gelijkspanning voor gebruik op een autoaccu; kabel inbegrepen.
Kan bovenop iedere luidsprekerstandaard met een 35 mm sectie worden geplaatst.

Technische Informatie
USB-memory: up to 32GB
SD-card:SD + SDHC, up to 32GB 
Accepted audio files: WMA, MP3 (different sample rates, up to 320kbps)
FM Radio freq range:  87,5 to 108MHz
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FM Radio tuning steps: 0,1MHz
IR-Remote replacement battery: CR2025 3V battery (included)
Wireless Mics – HF freq: UHF, 863-865MHz
 
Amplifier Power:  50Wrms
Freq. Resp. (+/-3dB)   50 – 20.000Hz
THD (1kHz / 1W)  0,2%
Input Sensitivity line 1V
Input Sensitivity micro  15mV
Input impedance 20kohm
S/R ratio (mic off) >85dB
Cooling natural air cooling
Microphone input  Bal/unbal XLR/Jack
Line input Bal/unbal XLR 3pin + 3.5mm stereo jack
Line output Bal/unbal XLR 3pin
Fuse (5x20mm) F5A / 250V
Power supply  115Vac ~ 230Vac   50/60Hz
Dimensions HxWxD 550 x 325 x 280 mm
Weight  15,5 kg
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