Pioneer Club7 Bluetooth
Speaker
156263

SRP 499,00 €
Pioneer Club Sound One-Box geluidssysteem

Kleur

PRODUCT DETAILS
ZET HET HUIS OP ZIJN KOP MET HET ÉCHTE GELUID EN GEVOEL
Voor wie van clubs, clubmuziek en clubsfeer houdt, brengt de Club7 alle ontstuimigheid bij jou thuis in een
geluidssysteem met één box. Als een gevestigd merk bij professionele dj's heeft Pioneer de expertise om krachtige
prestaties te leveren gekoppeld aan superieur geluid.

Bovendien versterken de led-verlichtingsmodi rave en chill de feeststemming door synchroon met de muziek mee op
te lichten. Gewoon op de bovenste knop drukken om afspeellijsten met je stem op te roepen. Sluit twee of meer units
aan voor een extra boost.
DRIVER MET LAGE VERVORMING
De grote luidsprekerdrivers kunnen vanuit de versterker veel vermogen zonder vervorming leveren, waardoor de Club7
het huis op stelten zet met dynamische prestaties.
MEER KICK
De basdrum is niet alleen een lage toon, maar bevat ook hoge frequenties die vaak worden gecompenseerd door een
basversterking. Pioneers 'kick enhance'-technologie verhoogt de onderdrukte ('cancelled out') frequentie en geeft meer
kick. Dit resulteert in een snelle bas voor een upbeat geluid.
RAVE- EN CHILL-VERLICHTING
Twee belichtingsmodi zorgen voor de ideale sfeer voor je stemming of muziek. Je kunt kiezen voor gemengde
verlichting of met één enkele kleur.

Led-modus 'rave': de lampjes knipperen synchroon met de beat van de muziek voor een 'pumped-up' gevoel.

Led-modus 'chill': de lampjes gloeien langzaam op het ritme waardoor de stemming wordt versterkt.
JE AFSPEELLIJSTEN OPROEPEN
Je kunt direct overschakelen naar een andere afspeellijst op je muziekservices zoals Spotify, TuneIn door op de
“voice”-knop op het bovenpaneel van het toestel te drukken en “Play [naam afspeellijst]” te roepen in de ingebouwde
microfoon.
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COMBINEER UNITS OM HET GELUID EEN BOOST TE GEVEN
Je kunt de opwinding vergroten door twee apparaten draadloos aan te sluiten en als linker- en rechterluidspreker te
gebruiken. Of sluit zoveel units aan als je wilt met een bekabelde aansluiting, ideaal voor feestjes en andere leuke
gelegenheden.
HORIZONTAAL OF VERTICAAL
De Club7 kan horizontaal of verticaal geplaatst worden in functie van je ruimte of stijl. Je kunt de bijgeleverde voetjes
gebruiken voor een horizontale opstelling.
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2-Way Bass Reflex Type
50 mm Tweeter x 2
180 mm Woofer x 2
Function: Bluetooth/USB/Audio In
RMS Output Power: 100 W + 100 W (1 kHz, THD 10 %, 4 ohms)
Rigid Panel Construction with a Professional Look
Twin Bass Air Duct for Powerful Bass
Original Kick Enhance Technology for Frequency Boost
Sound Control (Bass/Treble)
Bass Enhancer (S.BASS)
Media Playback Files: USB Device (MP3)

Specificaties
Product attributen
EAN:

4573211154122

Fabrieksnummer:

XW-SX70(B)CUP

Productgewicht:

18.0 kilograms
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