Draadloos systeem met twee microfoons

Zing mee en ervaar ongelofelijke stemhelderheid en Original
JBL Pro-geluid.
Het is jouw beurt om het podium te betreden. JBL draadloze microfoons leveren Original JBL
Pro-geluid met een ongelofelijke stemhelderheid en aandacht voor detail. Klink op je best en zing
hoge tonen zonder vervorming of vertraging. Sluit de draadloze tweekanaalsontvanger aan op
je luidspreker, zet de microfoons aan en je bent klaar om te schitteren. Makkelijk vervangbare
AA-batterijen. Zodat je elke noot kunt laten horen, de hele nacht lang, tot de zon opkomt.
Tijd voor een duet? Je hoort beide microfoons perfect gemixt door je luidspreker. Zet jezelf in
de schijnwerpers.

Functies
Hoge vocale kwaliteit en Original
JBL Pro-geluid
Oplaadbare UHF tweekanaals draadloze
ontvanger
Plug and play
Microfoons worden geleverd met
vervangbare AA-batterijen
Beste prestaties met JBL PartyBoxluidsprekers

Draadloos systeem met twee microfoons

Functies en eigenschappen

Technische specificaties

Hoge vocale kwaliteit en Original JBL Pro-geluid
De kristalheldere kwaliteit van de JBL draadloze microfoons betekent geen storing, vertraging of
vervorming. Je stem klinkt kristalhelder dankzij het ongelofelijke Original JBL Pro-geluid.
Oplaadbare UHF tweekanaals draadloze ontvanger
Je hoeft het niet alleen te doen. Tenzij je natuurlijk in het middelpunt van de belangstelling wil
staan. Verbind twee draadloze microfoons met elkaar en hoor beide stemmen perfect gemixt
door de luidspreker voor een afspeeltijd van maximaal 6 uur.
Plug and play
Als je gehoord wilt worden, wil je niet wachten. De JBL draadloze microfoons zijn heel eenvoudig
in te stellen. Zet de ontvanger en de draadloze microfoon aan en je kunt meteen aan de slag.
Microfoons worden geleverd met vervangbare AA-batterijen
JBL draadloze microfoons worden geleverd met makkelijk vervangbare AA-batterijen, dus ga de
hele nacht door.
Beste prestaties met JBL PartyBox-luidsprekers
Je kunt de JBL draadloze microfoons gebruiken op een luidspreker met een microfooningang,
maar voor de beste ervaring sluit je ze aan op een van de JBL PartyBox-luidsprekers.

Verpakkingsinhoud:
2 x draadloze microfoons
1 x draadloze ontvanger
USB-C-kabel
Snelstartgids
Veiligheidsinformatieblad
Garantiekaart
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Algemene specificaties
Modelnr.: Draadloze microfoonset
Afstand tussen zender en ontvanger: >10 m
Polair patroon: Cardioïde
Frequentiebereik: 65 Hz – 15 kHz
Signaal-ruisverhouding: > 60 dBA
UHF-frequentieband: 470-960 MHz
(afhankelijk van SKU) (EU 657-662 MHz)
THV: < 0,5%, typisch
Zendvermogen van de zender: <10 mW,
typisch
Input van de ontvanger: 1/4" (6,3 mm)
ongebalanceerd
Maximaal uitgangsniveau van de ontvanger:
-13 dBV, typisch
Oplaadbare batterij van de ontvanger:
lithium-ionenpolymeer 3,7 WH (equivalent aan
3,7 V, 1000 mAh)
Oplaadtijd van de ontvanger: < 3,5 uur
@5 V/1 A
Speelduur van de batterij van de ontvanger:
tot 6 uur
Microfoonbatterij: 4 x AA-alkaline (inbegrepen)
Afmetingen en gewicht
Afmetingen (B x H x D):
Microfoon 50 x 233 mm/1.95" x 9.16";
Ontvanger 70 mm x 80 mm x 20 mm/
2,75" x 3,14" x 0,78"
Gewicht: Microfoon 247 g/0,54lb;
Ontvanger: 54 g/0,12lb
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