Caro Max Powerful Bluetooth Wireless Speaker - black

#23833

Krachtige en robuuste Bluetooth®-luidspreker

Krachtige en robuuste Bluetooth®-luidspreker, ideaal voor gebruik onderweg en buiten

Eigenschappen

• Stoer, robuust ontwerp van duurzame stof en met rubber
beschermde behuizing
• Vol en krachtig stereogeluid waar al je vrienden van te kijken
zullen staan
• Koppel twee luidsprekers draadloos aan om de feestsfeer te
versterken
• Waterdicht (IPX7); neem hem mee naar de piste of het zwembad
• Tot 12 uur speeltijd na één keer opladen
• Laad je luidspreker in slechts 3 uur op
(USB-wandstopcontactlader van 10 W vereist)

Wat zit er in de verpakking
• Bluetooth-luidspreker
• USB-C-oplaadkabel

Systeem vereisten

• Bluetooth-apparaat/aux-uitgang (3,5 mm)/micro SD
• Stopcontactoplader of USB-poort

• Verstelbaar koord
• Aux-kabel
• Gebruikershandleiding
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Caro Max Powerful Bluetooth Wireless Speaker - black
Blijf dansen
Waarom stoppen met feesten als je het feestje verlaat? Ga
gewoon door, ongeacht waar je bent, met de Trust Caro Max
Bluetooth-speaker. Met krachtig geluid, een sterke batterij en
een spatwaterdicht ontwerp met IPX7-certificering, blijf jij de
hele nacht door feesten.

Stevig en spatwaterdicht
De Caro Max is sterk, in elke betekenis van dat woord. Zowel
qua geluid als kracht. Het is gemaakt van een stevige stof en
heeft een sterk, rubberen omhulsel. Het heeft zelfs een
IPX7-certificering, wat inhoudt dat het spatwaterdicht is.
Neem de Caro Max gerust mee naar de skipistes of het
zwembad. Deze speaker kan dat zonder problemen aan.

Gemaakt om door te gaan
Je wil nooit meer stoppen met dansen. De Trust Caro Max is
gemaakt om de hele nacht door te gaan. Met een volledig
opgeladen accu zelfs tot 12 uur lang. En dankzij de
snellaadfunctie is de accu binnen 3 uur volledig opgeladen als
je gebruik maakt van een 10W USB-thuislader. Zelfs je
audio-inputs zijn flexibel; gebruik Bluetooth, een AUX-kabel of
zelfs een micro-SD-kaart gevuld met mp3’s en je gaat er gelijk
tegenaan.

Stijlvol en functioneel
De Caro Max zit vol met handige functies. Door twee speakers
draadloos met elkaar te verbinden, creëer je een nog betere
stereo-ervaring om de hele kamer te vullen met jouw
favoriete tracks. En als het feestje dan uiteindelijk toch stopt,
dan gebruik je de ingebouwde microfoon om je vrienden te
bellen en af te spreken wie het volgende feestje organiseert.
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Caro Max Powerful Bluetooth Wireless Speaker - black
ALGEMEEN
Type of speaker

Single unit

Height of main product
(in mm)

180 mm

Width of main product
(in mm)

80 mm

Depth of main product
(in mm)

80 mm

Weight of main unit

553 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Cables included

Yes

Wireless range

10 m

Bluetooth version

5.0

No

Controls

Bluetooth, input/source, play
controls, power on/off,
volume control

True

IP Code (International
Protection Rating)

IPX7

Power output (peak)

40 W

Power output (RMS)

20 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

45 mm

Driver units

2

Audio input

3.5 mm, Bluetooth, SD card

Audio output

None

Headphone connection

False

Microphone built-in

True

Microphone connection

False

True Wireless Stereo
(TWS)

True

LIGHTING
Lights

False

INPUT
Power source

USB-C, battery

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

AUDIO

POWER
Rechargeable battery

True

Number of batteries

1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

18650

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

Lithium-ion cell

Battery capacity (Wh)

16.2 Wh

Battery capacity (mAh)

4.400 mAh

Battery voltage (V)

3.7 V

Max battery life - music

12 hours

Power saving

True

Power cable detachable

True
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Caro Max Powerful Bluetooth Wireless Speaker - black
HEADPHONE
Input impedance

10000 Ohm

FEATURES
NFC

False

Hands-free phone calls

True

Tripod mount

False

Accessories

3.5mm audio cable, USB-C
charge cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices

KLEURENVERSIES
Caro Max Powerful Bluetooth
Wireless Speaker - black
23833
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Wireless Speaker - camo
23960
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