BATTERY

IPX2

A 15
Vlhkuodolný přenosný
reproduktor s IPX2 a
výkonnou baterií.

POWERED

AUDIO PRO A15
Bezdrátový wifi multiroom reproduktor - AirPlay2 - Google Cast - Spotify Connect - Bluetooth
Barevná provedení: Tmavá šedá, Světlá šedá

Outdoorový přenosný reproduktor s ochranou I PX2
A15 je další reproduktor z dílny Audio Pro. Je
přenosný, má integrovanou baterii, díky níž vydrží
hrát až 11 hodin. Je vhodný pro interní i externí
použití - díky krytí IPX2 jej můžete venku používat i
při slabším dešti. Zvukový projev Vás příjemně
překvapí - nejlepší ve své kategorii. Neuvěřitelná
dynamika jak při tišším poslechu, tak při poslechu
hlasitém.
A15 nabízí trojí multiroom: AirPlay 2, Google Cast
nebo Audio Pro multiroom. Snad se nenajde nikdo,
komu by v tomto směru něco chybělo. Integrován je
také Spotify Connect.
Další kapitolou je design: Audio Pro se drží
skandinávského designu, A15 se ale pyšní
univerzálním, neutrální a velmi povedený
provedením. Zakulacené rohy, elegantní látková
mřížka, příjemná tlačítka na dotek na horním
panelu, gumové podnožky, prolis na zadní části pro
přenášení reproduktoru - opravdu atraktivní
výrobek.
A15 má šestici tlačítkových předvoleb, do nichž si
můžete uložit rádiové kanály, playlisty, hudbu ze
Spotify apod. Jen stisknete patřičnou předvolbu a je
to. A15 funguje na wifi. Vybaven je také Bluetooth.
V místech, kde tedy není internet, typicky v přírodě
nebo na odlehlé chatě, můžete spárovat s mobilem a
hrajete.
Podporované streamovací služby: Amazon Music,
Deezer, iHeart Radio, Napster, Qobuz, QQ
Music, Spotify, Tidal, TuneIn, VTuner a další přes
Google Cast a AirPlay 2.

Díky kvalitní baterii, která vydrží napájet reproduktor až 11
hodin a IP ochraně IPX2 je tento reproduktor jednoznačnou
volbou pro vnitřní i venkovní použití. Úžasná dynamiky i
při nízké hlasitosti. Kompatibilita s AirPlay 2, Google
Cast a Audio Pro Multiroom.
TOP 3 VLASTNOSTI:
- ochrana proti dešti
- baterie vydrží až 11 hodin
- AirPlay 2, Google Cast, Audio Pro Multiroom

KONEKTIVITA

3,5 MM AUX VSTUP

SUB VÝSTUP

SPECIFIKACE
Typ: aktivní reproduktor s bassreflexem
Zesilovač: Digitální třídy D, 1x10 W + 30 W
Výškáč: 1 x 2,5 mm textilní vrchlík
Woofer: 1 x 100 mm
Kmitočtový rozsah: 45–22.000Hz
Rozměry (vxšxh): 206 x 286 x 137 mm
Vstupy: WiFi, Bluetooth 4.2, 3.5 mm
Výstupy: Sub out
Bezdrátové připojení: 802.11 b/g/n/ac, 2.4 GHz/5
GHz
Podporované audio formáty: MP3, WMA, AAC, FLAC,
Apple Lossless
Baterie: 7,4 V/5 Ah/37 Wh
Spotřeba WiFi/STB/ON: 1.75 W/0.48 W/5 W
Krytí: IPX2

