
Yleistä tietoa

Virittäydy juhlatunnelmaan!

Tällä Nedis® Bluetooth -kaiuttimella voit yhdistää jopa 100 
muuta Nedis SPBT6000BK -kaiutinta ja luoda näin parhaan 
mahdollisen äänijärjestelmän.

Se sopii erinomaisesti myös monihuonekaiutinjärjestelmän 
helppoon luomiseen: pääkaiuttimen ja puhelimen tai 
medialaitteen välinen toimintasäde on noin 10–15 m. Muut 
kaiuttimet toimivat jopa 45 metrin etäisyydellä 
pääkaiuttimesta. (Jokainen SPBT6000BK voi olla pää- tai 
alikaiutin.)

Features

• Biletila: yhdistä jopa 100 kaiutinta yhdeksi järjestelmäksi 
ja toista samaa kappaletta samanaikaisesti.
• Huipputeholtaan 90 W:n ääni tuo musiikkiin syvyyttä
• Sisäinen 2 600 mAh:n akku takaa tauottoman toiston jopa 
kahdeksaksi tunniksi yhdellä latauksella
• Bluetooth v5.0 -version langaton tekniikka takaa vakaan, 
häiriöttömän yhteyden
• Puheohjaus tukee älypuhelimen Google Assistant- ja Siri-
sovelluksia
• Sisäänrakennetun mikrofonin ansiosta voit soittaa ja 
vastaanottaa handsfree-puheluita milloin tahansa
• Jopa 45 metrin langaton kantama mahdollistaa laajan 
liitettävyyden
• Upea, tyylikäs muotoilu – metallisäleikkö sekä silikoninen 
yläosa ja alaosa 
• Selkeä ohjauspaneeli yläosassa – säädä 
äänenvoimakkuutta tai vaihda kappaleita kätevästi
• IPX5-vedenkestävyyden ansiosta voit jatkaa juhlia myös 
pienellä sateella
• Helppo kuljettaa tukevan kantohihnan ansiosta

Myyntitietoa

Tuotekoodi: SPBT6000BK
Tuotteen 
kuvaus:

Bluetooth®-kaiutin | 90 W | Biletilassa 
mahdollista liittää jopa 100 kaiutinta | 
Puheohjaus | Musta/metallinharmaa

Pakkaus: Lahjapakkaus
Tuotemerkki: Nedis

Määrä LxWxH (mm) Paino

1 165x245x245 1617 gr.
8 350x273x670 13760 gr.
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Tekniset tiedot

Power rating: 18 V / 2 A
True Wireless Stereo (TWS): Ei
Taajuusvaste: 60 Hz – 20 kHz
Huipputeho: 90 W
Maksimi Peliaika: 8 hrs
Antennin vahvistus: 1.927 dBi
Herkkyys: 85 dB
Transmission power: 15 dBm
RMS: 30 W
Akun kapasiteetti: 2600 mAh
Impedanssi: 4 Ohm
Toimintaetäisyys: 45.0 m
Latausaika: 4 h
Pariston tyyppi: 1x 18650
Paristot sisältyy: Built-In Lithium-Ion
Mikrofoni: Sisäänrakennettu mikrofoni
Bluetooth-versio: v5.0
Materiaali: Silikoni / Metalli
Väri: Musta/Tummanharmaa
IP suojaluokitus: IPX5
Sisältö: 1 pc
Virtapistoke: Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
Liitäntä: Bluetooth
Tuloliitäntä: 1x 3.5mm

Pakkaussisältö

Kaiutin
3,5 mm:n stereoaudiokaapeli
Virtasovitin (EU)
Pika-aloitusopas
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