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D
Ge
Ba
ap
e ultieme geluidstoren
ef uw party een professioneel tintje dankzij een vermogen tot wel 1000 W en NX 
ss-technologie voor bonkende bassen. Speel draadloos muziek af via Bluetooth-
paraten, MP3-CD's, USB en andere apparaten via de audio-ingang.

Ontworpen voor feesten
• 260 K LED-lampen voor een knallende feestsfeer

Gemaakt voor krachtig geluid
• NX-basknop voor directe geluidsboost en lichteffecten
• Totaal RMS-uitgangsvermogen van 1000 W

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Muziek streamen via Bluetooth®

• Geniet direct van MP3-muziek op uw draagbare USB-apparaten
• Koppel met één aanraking uw NFC-apparaat
• Muziek rippen van CD's naar een USB-apparaat



 260 K LED-lampen

Creëer de ultieme sfeer voor elk feestje met 
duizenden gekleurde lampen die knipperen en golven 
op de maat van de muziek. Kies eenvoudig 
lichtkleuren die bij uw thema passen of kies een van 
de vele voorkeuzeprogramma's van het systeem. 
Druk op de NX-basknop om de lichtshow nog 
intenser te maken.

NX-basknop

NX-bas is beschikbaar voor de hele serie en geeft de 
bas en het volumebereik een extreme boost. Druk 
op de NX-basknop om uw geluid onmiddellijk te 
laten knallen, te gekke lichteffecten in te schakelen 
en de bas uit de subwoofers door uw lichaam te laten 
pompen.

Muziek streamen via Bluetooth®

Als u een grote muziekcollectie op uw smartphone, 
tablet of computer hebt staan, kunt u uw muziek 
draadloos streamen naar een NITRO-systeem via 
Bluetooth® en uw nummers geweldig laten klinken. 
Krachtig geluid is eenvoudiger en handiger dan ooit.

Eenvoudig koppelen via NFC
Koppel probleemloos met elk NFC-apparaat. Het 
ingewikkelde koppelen van draadloze 
hoofdtelefoons is voorbij. Onze nieuwe NFC-
technologie is gebruiksvriendelijk en gemakkelijk om 
te gebruiken: met één aanraking koppelt u elk NFC-
smart device.
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Kenmerken
afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige •
Geluid
• Totaal geluidsvermogen (RMS): 1000 W
• Geluidsverbetering: NX-bas, Dynamic Bass Boost, 

3 stappen, Digital Sound Control 5 modi
• Uitgangsvermogen: 1000W

Luidsprekers
• Aantal luidsprekerboxen: 1
• Luidsprekerdrivers: 2 woofers van 6,5 inch, 2 x 2 

inch tweeter
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/

programma, Herhalen/shuffle/programmeren
• USB-modi voor directe weergave: Snel 

achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Audio-opname
• Opnamemedia: USB-apparaat
• Opnamebronnen op USB: CD, Tuner, AUX, USB, 

Bluetooth
• Opnamemodi op USB: Direct opnemen, 

Geprogrammeerde nummers, Uitzendschema 
radioprogramma, Eén disc, Eén nummer

Tuner/ontvangst/transmissie
• Voorkeurzenders: 20 FM, 10 AM
• Tunerbereik: FM, MW
• Antenne: FM-antenne, MW-antenne
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal 

installatie (Plug & Play)

Connectiviteit
• USB
• Audio in: 3,5 mm stereo lijningangkabel
• Aux-ingang: 2x RCA (Audio)

Comfort
• Aantal schijfjes: 1
• Ladertype: Lade
• Lichteffect: Rustig, Passie, Krachtig, Samba, Feest, 

Cielo, Aangepast

Accessoires
• Afstandsbediening: Met 28 toetsen en 2 AAA-

batterijen
• Overig: Batterijen voor afstandsbediening, FM/

MW-antenne, Snelstartgids
• Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
• Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen
• Breedte hoofdunit: 287 mm
• Hoogte hoofdunit: 818 mm
• Diepte hoofdunit: 303 mm
• Diepte van de verpakking: 387 mm
• Hoogte van de verpakking: 390 mm
• Breedte van de verpakking: 900 mm
• Brutogewicht: 15,3 lb
• Nettogewicht: 13 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
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