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langaton mikrofoni ja 
Bluetooth®-kaiutin

Bluetooth®

AEA7000
Kaikilla on The Voice

Langaton mikrofoni iPadiisi
Järjestä oma kykyjenetsintäkilpailusi Philipsin langattoman mikrofonin ja Bluetooth®-
kaiuttimen avulla. iPadin The Voice: On Stage -sovellusta käyttäen voit laulaa kuumimpia 
hittejä, järjestää koelaulutilaisuuden ja vaikka kilpailla kavereidesi kanssa.

Ryhdy tähtilaulajaksi!
• Erittäin herkkä Bluetooth® -mikrofoni parhaisiin lauluelämyksiin
• Voit liikkua vapaasti laulaessasi langattomaan irrotettavaan mikrofoniin
• Toista musiikkia Bluetooth®-kaiuttimella

The Voice: On Stage -sovellus
• Voit aloittaa ilmaisilla hiteillä ja saat niitä lisää laulamalla
• Näytä taitosi koe-esiintymisessä ja katso kuinka moni valmentajista valitsee sinut tiimiinsä
• Haasta kaverisi ja perheenjäsenesi kilpailuun
• Jaa tallenteesi Facebookissa, Twitterissä tai sähköpostitse
• Ladattavissa jatkuvasti päivitettävä iso kappalekirjasto

Mahtavaa laulamisen riemua
• Näytössä näkyvät laulunsanat auttavat laulamaan rytmissä
• Opi uusia kappaleita taustalaulun tukemana
• Auto-Tune® auttaa pysymään nuotissa



 Erittäin herkkä mikrofoni
Jokainen laulaja ansaitsee selkeän ja 
voimakkaan äänentoiston. Philipsin erittäin 
herkkä Bluetooth®-mikrofoni toistaa 
lauluäänen pienetkin vivahteet. Lisäksi 
mikrofonin dynaaminen alue takaa, että 
äänentoisto toimii tehokkaasti niin hiljaisissa 
balladeissa kuin kovissa rock-vedoissakin.

Langaton ja irrotettava mikrofoni

Voit tehdä vaikutuksen kavereihisi ja 
perheenjäseniisi esiintymiselläsi ilman 
langallisen mikrofonin rajoituksia. Philipsin 
langattoman ja irrotettavan mikrofonin avulla 
voit improvisoida liikkeitä tai laulunsanoja 
täydentäviä poseerauksia. Kiinnittämällä 
mikrofonin jalustaan saat molemmat kädet 
käyttöön ja irrottamalla mikrofonin voit ottaa 
sen osaksi koreografiaasi.

Bluetooth®-kaiutin
Hyvä mikrofoni vangitsee pienimmätkin 
äänensävyt, mutta sen lisäksi tarvitset 
laadukkaan kaiuttimen, jotta muutkin kuulevat 
äänesi. Tässä kaiuttimessa on 2 x 5 watin 
ääniteho, joten toistuu voimakkaana ja 
selkeänä. Telakoi iPad ja ala laulaa – äänesi 
kuulostaa paremmalta kuin koskaan ennen! 
Tällä kaiuttimella voit toistaa musiikkia myös 
älypuhelimesta tai tablet-laitteesta Bluetooth®-
yhteydellä.

Parhaat hitit maksutta
The Voice: On Stage -sovelluksen mukana 
toimitetaan maksuttomia hittikappaleita. Voit 
laajentaa musiikkikirjastoasi lataamalla lisää 
musiikkikappaleita.

Koe-esiintyminen

Jokaisen The Voice -fanin unelma: pääset koe-
esiintymään valmentajille ja näet kuinka moni 
valitsee sinut tiimiinsä. The Voice: On Stage -
sovelluksessa voit ansaita laulamalla pisteitä ja 
lisää musiikkikappaleita.

Kilpailu

Jaa riemukkaat lauluhetket perheesi ja 
kavereidesi kanssa. Haasta heidät 
laulukilpailuun. The Voice: On Stage -sovellus 
arvioi ja pisteyttää laulusuorituksen 
sävelkorkeuden, rytmin, äänialan ja 
äänenlaadun perusteella.

Jakaminen verkossa
Esiintyvät taiteilijat äänittävät demonsa 
ammattitasoisessa studiossa. The Voice: On 
Stage tekee iPadistasi miksauspöydän. Äänitä 
oma demosi ja julkaise se verkossa muiden 
kuunneltavaksi. Sovellus antaa kaikille 
esityksille pisteitä, ja voit julkaista ne 
Facebookissa, Twitterissä ja sähköpostitse.

Iso kappalekirjasto

The Voice: On Stage -sovellus sisältää ilmaisia 
hittejä, ja lisäksi voit ostaa kirjastoon uusia 
kappaleita. Listahiteistä ja ikivihreistä 
klassikoista kaikki löytävät mieleisensä.

Sanoitukset näytössä

Haluatko laulaa yhdessä bändin kanssa? The 
Voice: On Stage -sovellus näyttää 
musiikkikappaleen sanat erilaisin värein, joita 
seuraamalla pysyt samassa tahdissa bändin 
kanssa. Hauskaa ja helppoa!

Taustalaulu tukena

Ei haittaa, vaikka et vielä osaisi laulaa 
lempilauluasi. StarMaker The Voice: On Stage -
sovellus sisältää taustalaulutoiminnon, joka 
tukee laulun opettelua. Laula ammattilaisten 
kanssa kunnes pärjäät omillasi. Taustalaulun 
voimakkuutta voi säätää oman mielen mukaan.
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Liitännät
• Bluetooth-versio: 2.1+EDR
• Bluetooth-profiilit: A2DP
• Bluetooth-kantama: Enintään 10 m
• Äänitulo (3,5 mm)

Musiikkitoisto
• Bluetooth-yhteys: älypuhelin, tablet-laite jne.
• 30-napainen telakointiliitin: Uusi iPad, iPad 2, iPad, 

iPhone 3GS ja uudemmat, iPod Touch 3rd Gen ja 
uudemmat

Ääni
• Lähtöteho: 2 x 5 W RMS
• Signaali/kohina-suhde: >70 dB
• Kaiutinelementit: 70m täysi kantama
• Herkkyys: > 84 dB

Liitännät
• Kaiutin: Kiinteä kaiutin
• Mikrofoni: Mono, Yksisuuntainen

iPad-sovellus
• Sovelluksen nimi: The Voice: on Stage

• Maksuton lataus
• Yhteensopivuus: Uusi iPad, iPad 2, iPad

Ominaisuudet
• Kaiunvaimennus
• Hälynvaimennus

Virta
• Virtalähde, telakointikaiutin: 100–240 V, 50/60 Hz
• Virtalähde, mikrofoni: 3 AAA-paristoa

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite
• Pikaopas
• Takuu: Takuuvihko, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Mitat, telakointikaiutin: 300 x 124 x 156 

(LxKxS) mm
• Mitat, mikrofoni: 160 x 318 x 160 (LxKxS) mm
• Paino, telakointikaiutin: 1,3 kg
• Paino, mikrofoni: 0,3 kg
•
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