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Draagbare draadloze partyluidspreker
#23492

Draagbare draadloze partyluidspreker met RGB-lampen en krachtige sound

Eigenschappen
• Krachtige sound met piekvermogen van 160 W, RMS-vermogen

van 80 W
• Werkt met elk audioapparaat (telefoon, tablet, computer en

andere audioapparaten)
• Ingangen: Bluetooth, microSD, USB, aux en microfoon
• Wireless Link-functie voor aansluiting van 2 luidsprekers voor

breed stereogeluid
• LED-lampen met RGB-kleuren die veranderen al naargelang het

ritme van de muziek
• Verlichte drivers, plafondverlichting en strobeverlichting om het

feest te verlevendigen

Wat zit er in de verpakking
• Luidspreker
• Voedingskabel
• Aux-kabel
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Audiospeler (telefoon/tablet/computer/mp3-speler) met Bluetooth-aansluiting of

3,5 mm aux-aansluiting
• Aansluiting voor netspanning
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De speaker die je party een boost geeft
Geen feestje zonder de juiste beat. De Trust Klubb MX GO
160W Bluetooth Party Speaker met RGB-Lichten brengt de
beats naar jou en je vrienden. Superkrachtig geluid, draadloze
audioconnectie via Bluetooth, draagbaar design en een
kleurrijke LED-lichtshow om je dansmoves te begeleiden. Dit
is jouw ultieme party starter.

Booming beats in een mobiel design
Met de Trust Klubb MX GO 160W Bluetooth Party Speaker met
RGB-Lichten krijgt jouw partyaudio een enorme upgrade.
Vang de aandacht van al je vrienden met het krachtige geluid
van 160W piekvermogen. Verder komt deze krachtpatser in
een draagbaar design met handgrepen, wieltjes en een
uittrekbare trolleyhandgreep zodat je de speaker gemakkelijk
kunt verplaatsen. Gewoon de stekker in het stopcontact
inpluggen en je kunt losgaan!

Bluetooth partygeluid
Jij en je vrienden kunnen draadloos apparaten aan de speaker
aansluiten. Speel om de beurt muziek af via Bluetooth en zet
je tablet of smartphone gemakkelijk in de ingebouwde houder
aan de bovenkant van de speaker. Met de Wireless Link
functie kun je zelfs twee van deze speakers aan elkaar
verbinden via Bluetooth voor een wijds stereogeluid.

Super compatibel met meerdere audio-ingangen
Of je voor draadloos geluid of geluid via een kabel gaat, is aan
jou. De Trust Klubb MX GO 160W Bluetooth Party Speaker met
RGB-Lichten werkt met verscheidene audioapparaten; bedien
de speaker vanaf je telefoon, je tablet, computer of andere
audioapparaten om muziek te spelen. Je kunt kiezen om af te
spelen via Bluetooth, USB, aux of micro SD.
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Lichten aan, feest aan!
Verlicht je moves met de geïntegreerde lichtervaring van deze
speaker. De Klubb MX GO heeft verlichte drivers,
plafondverlichting en strobeverlichting met LED in
RGB-kleuren die op het ritme van de muziek veranderen.
Selecteer jouw favoriete kleursetting via knoppen op de
bovenkant van de speaker en zet het licht (en je feest) aan!

Ga groots met extra party features
Je feest moet memorabel zijn, dus hebben we een paar
cruciale partytrucjes geïntegreerd. Zo is er een bas boostknop
voor een direct donderend baseffect en als je favoriete
nummer op komt, kun je snel het volume omhooggooien via
een grote knop op de bovenkant van de speaker. Verder kun
je je vrienden aanmoedigen of karaoke-stijl gaan met de
microfooningang – inclusief epische echofunctie. 
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ALGEMEEN
Type of speaker Single unit Height of main product

(in mm)
548 mm

Width of main product
(in mm)

262 mm Depth of main product
(in mm)

282 mm

Total weight 8500 g Weight of main unit 8500 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Power

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source Wall socket

CONTROL
Remote control No Controls Bluetooth, bass, lights

on/off, play controls, volume

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 160 W Power output (RMS) 80 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 130 mm

Driver units 4 Audio input 3.5 mm, Bluetooth, SD card,
USB

Headphone connection True Microphone built-in False

Microphone connection True

HEADPHONE
Speaker impedance 10000 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
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POWER
Power saving True Power cable detachable True
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT PICTORIAL 5

PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT TOP 1

PRODUCT BACK 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT FRONT 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

