Fiësta Disco Wireless Bluetooth Speaker with party lights

#21405

Coluna de som sem fios com show de luzes para festas

Coluna de som sem fios móvel com som potente, show de luzes, bateria e microfone integrados, para festas e eventos
em qualquer lugar

Características principais

• Envolvente show de luzes LED multicolor, com vários efeitos que
reagem e se movem ao ritmo da música
• Som potente de 50 W
• Funciona com qualquer equipamento de áudio (telemóvel,
tablet, computador e outros equipamentos de áudio)
• Entradas: Bluetooth (10 m de alcance sem fios), microfone com
fio (ficha de 6,35 mm) e Aux (cinch estéreo)
• Funciona ligada à tomada elétrica ou com a pilha recarregável
integrada
• Tempo de reprodução de 5 horas com o volume no máximo e
até 50 horas dependendo do volume e do show de luzes

O que está na caixa

• Coluna de som sem fios

Requisitos de sistema

• Microfone com cabo

• Leitor de áudio (telemóvel/tablet/computador/leitor de mp3) com ligação
Bluetooth ou de 3,5 mm para auscultadores

• Cabo áudio (3,5 mm – cinch)

• Ligação à tomada elétrica (para carregar a bateria)

• Cabo de alimentação
• Guia do utilizador
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Fiësta Disco Wireless Bluetooth Speaker with party lights
GERAL
Type of speaker

Single unit

Height of main product
(in mm)

510 mm

Width of main product
(in mm)

380 mm

Depth of main product
(in mm)

300 mm

Total weight

12000 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Wireless range

10 m

Bluetooth version

4.0

Lights

True

Light type

Disco lights

Light modes

Random, Sync-RGB,
Sync-White

Controls

Channel volume, master
volume, power saving
button

LIGHTING

INPUT
Power source

Wall socket

CONTROL
Remote control

No

PROTECTION
Waterproof

False

AUDIO
Power output (RMS)

50 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Audio input

Bluetooth, Line-in

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

True

Rechargeable battery

True

Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lead Acid

Max battery life - music

50 hours

Power saving

True

Power cable detachable

True

POWER

FEATURES
NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

True

Accessories

Microphone
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Fiësta Disco Wireless Bluetooth Speaker with party lights
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet
General compatibility

Compatible Consoles

No

Audio player with Bluetooth
or 3.5mm headphone
connection
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