Dixxo Cube Wireless Bluetooth Speaker with party lights

#21760

Coluna de som sem fios iluminada

Coluna de som Bluetooth sem fios com show de luzes integrado para smartphone e tablet

Características principais

• Coluna de som sem fios portátil
• Show de luzes LED multicolor, com vários efeitos que reagem e
se movem ao ritmo da música
• Design intuitivo para controlar totalmente a sua música a partir
do telemóvel ou tablet
• Bluetooth com 10 m de alcance sem fios
• Bateria recarregável, autonomia até 7 horas
• Cabo de carga micro USB incluído

O que está na caixa

• Coluna de som Bluetooth
• Cabo de carga micro USB

Requisitos de sistema

• Smartphone ou tablet com saída Bluetooth
• Carregador USB ou carregador portátil para carregar a bateria

• Guia do utilizador
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Dixxo Cube Wireless Bluetooth Speaker with party lights
GERAL
Height of main product
(in mm)

90 mm

Width of main product
(in mm)

110 mm

Depth of main product
(in mm)

85 mm

Total weight

280 g

Connection type

Wireless

Wireless range

10 m

Bluetooth version

2.1

CONNECTIVITY

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Remote control

No

PROTECTION
Waterproof

False

AUDIO
Power output (peak)

6W

Power output (RMS)

3W

Frequency response

100 - 20000 Hz

Driver size

50 mm

Audio input

Bluetooth

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

Rechargeable battery

True

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

Lithium-ion cell

Max battery life - music

7 hours

Light modes

EQ, Off, Patterns

POWER

LIGHTING
Light type

LED illumination

COMPATIBILITY
General compatibility

Smartphone or tablet with
Bluetooth output
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