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Link do produktu: https://soteris.pl/sony-srs-xb32-kolor-czarny-p-6922.html

Sony SRS-XB32 kolor czarny
Cena brutto

449,00 zł

Cena netto

365,04 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godz.

Kod producenta

4-747-848-02

Kod EAN

4548735093706

Producent

Sony

Opis
SONY SRS-XB32
Głośnik przenośny
Daj się ponieść potężnemu dźwiękowi, tańcz przy migającym oświetleniu i wykorzystuj zabawne funkcje – wszystko dzięki łatwemu do przenoszenia głośnikowi. Zabierz
go ze sobą i baw się wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę.

Rozkręć imprezę technologią EXTRA BASS™️

Zadbaj o udaną imprezę dzięki głośnikowi z trybem EXTRA BASS™. Z dwoma pełnozakresowymi głośnikami stereo
współpracują dwa pasywne radiatory, które wzbogacają niskie tony i sprawiają, że basy brzmią naprawdę potężnie.

Realistyczny dźwięk

Wystarczy nacisnąć przycisk LIVE SOUND, aby sprawić, że muzyka będzie brzmiała w zupełnie inny sposób. Spraw, by Twoja
impreza ożyła dzięki przestrzennemu dźwiękowi – przywołaj klimat festiwalu w dowolnym miejscu.

Jak działa tryb LIVE SOUND

Dzięki specjalnej konstrukcji głośniki SRS-XB32 zapewniają przestrzenny dźwięk. Niebieskie linie pokazują, jak ustawione pod
kątem głośniki z technologią DSP pozwalają muzyce nieść się po większej przestrzeni, tworząc klimat festiwalu w dowolnym
miejscu.

Udane zdjęcia ze spotkań i zabaw
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Bez oświetlenia nie ma zabawy. Głośnik SRS-XB32 ma wielokolorowe migające oświetlenie zsynchronizowane z brzmieniem
muzyki, a także stroboskop. Kolor oświetlenia liniowego wokół głośnika możesz zmieniać zależnie od nastroju.

Membrana stożkowa MRC

Sztywna i lekka membrana stożkowa MRC zapewnia lepszą jakość dźwięku.

Dwa głośniki o średnicy 48 mm

Głośnik o średnicy 48 mm to gwarancja mocnego dźwięku i basu.

Kontroluj imprezę za pomocą aplikacji Sony | Music Center

Kontroluj imprezę, nie ruszając się z parkietu, dzięki aplikacji Sony | Music Center – wybieraj ulubione playlisty, decyduj o
kolejności słuchanych utworów i zmieniaj układy oświetlenia oraz tryby dźwięku.

Dodaj mocy swojej imprezie dzięki funkcji Party Booster

Gdy głośnik jest włączony, wystarczy dotknąć go w odpowiednich miejscach, aby uzyskać różne dźwięki, takie jak efekt
scratchingu, bęben basowy, uderzenie perkusji i krowi dzwonek. Głośność można kontrolować dotknięciem – dotknij go lekko,
aby uzyskać przyciszony dźwięk, lub dotknij go mocniej, aby zwiększyć głośność.

Z funkcją Wireless Party Chain zrobi się naprawdę głośno

Dzięki funkcji Wireless Party Chain wszyscy mogą słuchać tych samych utworów. Połącz nawet 100 głośników
bezprzewodowych za pośrednictwem technologii BLUETOOTH® i zsynchronizuj muzykę oraz oświetlenie, aby wszyscy tańczyli
do tego samego rytmu. Możesz wybrać losowy schemat lub opcję cyklicznego migania oświetlenia.

Całkowita odporność na pył

Certyfikat IP67 oznacza, że możesz zabrać swój głośnik na plażę (słona woda nie stanowi problemu), do lasu, na pustynię i nie
tylko – SRS-XB32 będzie grał niezależnie od tego, jak wiele pyłu znajduje się w otoczeniu.

Aplikacja Fiestable
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Pobierz aplikację Fiestable, aby sterować oświetleniem głośnika SRS-XB32. Możesz też używać gestów do obsługi poleceń w
smartfonie.

Wodoodporność, możliwość mycia

Dzięki zgodności z certyfikatem IP67 głośnik można zanurzać w wodzie, więc nie ma problemu z jego myciem.

Układ pionowy lub poziomy

Niezależnie od tego, jak ustawisz głośnik SRS-XB32 – poziomo czy pionowo – będzie on stabilny, więc znakomicie sprawdzi się
w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Wytrzymała konstrukcja

Głośnik SRS-XB32 poddano intensywnym testom sprawdzającym odporność na wstrząsy, aby upewnić się, że wytrzyma on
nieuniknione uderzenia, stuknięcia i otarcia podczas codziennej pracy.

Długi czas pracy akumulatora

Umożliwiająca 24-godzinną pracę bateria sprawia, że głośnik SRS-XB32 może imprezować nawet dłużej niż Ty. Nawet po
włączeniu trybu EXTRA BASS™ można bawić się do 14 godzin.

Łączność bezprzewodowa dzięki BLUETOOTH® i NFC™

Technologie NFC (Near Field Communication) i Bluetooth® pozwalają zrezygnować z używania kabli i eliminują
skomplikowane konfigurowanie połączeń. Aby rozpocząć bezprzewodowe odtwarzanie nagrań z kolekcji, wystarczy zbliżyć
posiadane urządzenie z technologią NFC do głośnika. Nie masz NFC? Żaden problem. Do połączenia urządzeń można też użyć
łącza Bluetooth®.

Port USB do ładowania akumulatora

Niski poziom baterii w smartfonie? Podłącz go przez port USB z tyłu głośnika SRS-XB32 i naładuj baterię.
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