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speaker portabel nirkabel

Bluetooth
Hitam

BT150B
Pesta kolam renang. Pesta 

pancuran. Pesta apa pun.
Di mana pun. Kapan pun. Speaker Bluetooth tahan air ini memiliki bass yang solid dalam 
kemasan mungil dan menghadirkan suara yang menggelegar. Bisa digunakan selama 
delapan jam dan audio-in. Apa pun pestanya, sesuaikan dengan keinginan Anda.

Naikkan volumenya. Di kolam renang. Di pancuran.
• Kedap air hingga jarak 1 m maksimum 30 menit. Berstandar-IPX7
• Speaker 1,5" jangkauan-penuh. Radiator pasif meningkatkan bass
• Fungsi anti-klip. Putar keras tanpa distorsi
• 8 jam waktu pemutaran. Pengisian daya USB. Kabel Mikro USB disertakan

Musik atau panggilan
• Mikrofon bawaan. Terima panggilan Anda melalui speaker
• Audio-in. Sambungkan ke hampir semua sumber
• Jangkauan nirkabel hingga 10 m

Hadirkan irama. Di mana saja.
• Gantungkan di tas atau sepeda Anda. 9,5x9,5x3,8 cm
• Tali jinjing rajut halus yang dapat dilepas
• Tombol pada speaker untuk memutar lagu dan mengatur volume/melompati lagu
• Lampu LED di sekeliling kisi speaker. Warna biru/acak



 Kedap air dan siap dibawa
Tepi kolam, pinggir danau, di pancuran. Speaker 
kedap-air berstandar-IPX7 ini dapat mengambang 
dan mampu bertahan di kedalaman air hingga 1 m 
selama maksimum 30 menit.

8 jam waktu pemutaran. Pengisian daya 
USB.
Baterai memberi Anda waktu pemutaran 8 jam dari 
pengisian penuh. Pengisian daya memerlukan waktu 
sekitar 3 jam dan mudah dilakukan dengan kabel 
mikro USB yang disertakan.

Kontrol musik Anda
Kontrol musik dari tombol di samping speaker. 
Tekan untuk memutar dan tekan dua kali tombol 
volume naik/turun untuk melompati lagu. Kisi 
speaker memiliki lampu LED yang menyala biru tak 
berkedip atau memancarkan warna acak.

Suara jernih. Bass yang mantap.
Speaker 1,5" jangkauan-penuh menghadirkan suara 
yang jernih dan tajam bahkan ketika Anda 
memutarnya kencang. Radiator pasif meningkatkan 
bass yang memberi Anda lebih banyak dentuman 
pada nada-nada rendah.

Mikrofon bawaan
Aktifkan speaker dan pasangkan dengan perangkat 
Bluetooth Anda. Jangkauan nirkabel 10 m dan 
mikrofon bawaan memungkinkan Anda menjawab 
panggilan dengan keras. Ketika ada panggilan masuk, 
musik akan otomatis berhenti.

Audio-in untuk kemudahan koneksi
Ingin terhubung ke sumber audio eksternal seperti 
turntable atau pemutar MP3? Soket audio-in pada sisi 
belakang speaker bisa dihubungkan ke hampir semua 
perangkat elektronik.
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Aksesori
• Aksesori disertakan: Panduan pemasangan cepat, 

Pamflet Garansi Internasional, tali jinjing
• Kabel: kabel pengisian daya USB

Daya
• Jenis baterai: polimer litium (terpasang)
• Waktu operasional dengan baterai: hingga 10 jam

Suara
• Daya output (RMS): 4W
• Sistem Suara: Mono

Konektivitas
• Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 10 m
• Audio in (3,5mm)
• Versi Bluetooth: 4,2

Kesesuaian
• atau perangkat dengan Bluetooth lainnya
• bekerja dengan: hingga iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ke 

bawah

Nyaman
• Jenis layar: Layar LED (aneka warna)
• Anti air: IPX7

Desain dan lapisan
• Warna: Hitam

Dimensi
• Dimensi kemasan (PxLxT): 11,5 x 5 x 15 cm
• Berat produk: 0,21 kg
• Berat termasuk Kemasan: 0,3 kg
• Dimensi produk (PxLxT): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
•
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