
NGS PREMIUM PORTABLE SPEAKER
WILDJAM

BLUETOOTH-PORTABLE-200W-USB 120W-12V/4,5 BAT-
MICRO-USB-AUX

Sinta a melhor experiência de áudio graças ao NGS Wild Jam, um
potente altifalante portátil de subwoofer duplo de 5,25 "com
tweeter duplo de 2" e potência de saída de 120W. Deixe-se
dominar pelos impressionantes efeitos sonoros e de iluminação e
faça a festa onde quiser, graças à sua bateria integrada.

Possui conectividade Bluetooth, entradas de áudio SD, USB e AUX
IN, além de rádio FM e vários recursos: 

Bateria
A sua bateria de 12V / 3.2A tem uma autonomia de 4 horas a um
volume de 60%, então não precisa de lembrar-se de conectá-la
durante suas longas sessões musicais. 

Bluetooth

Graças à sua tecnologia Bluetooth, poderá reproduzir música
diretamente do seu smartphone ou tablet de forma simples.

Rádio FM

Sintonize as suas estações preferidas através do sintonizador de
rádio FM integrado. 

Porta USB

Ligue uma memória USB e reproduza todos os seus ficheiros
digitais. Compatível com os formatos MP3, WMA, WAV e AAC.

Entrada de áudio SD

Ligue uma memória SD e reproduza todos os seus ficheiros
digitais. Compatível com os formatos MP3, WMA, WAV e AAC. 

Entrada Auxiliar

Ligue qualquer fonte externa de som através de um cabo jack de
3,5 mm. 

Luzes LED

Obtenha um ambiente mais festivo com as luzes LED
multicoloridas integradas nos altifalantes. As luzes RGB (Vermelho,
Verde, Azul) estão sincronizadas ao ritmo da música. 

Design e Mobilidade

O seu design compacto incorpora uma alça para máxima
portabilidade e conforto em movimento.  

Modo de Gravação (REC):

Inclui uma função de gravar o sinal de entrada de um microfone,
de Line In ou de FM.

Modo de Equalização:

Dependendo dos diferentes tipos de música que deseja reproduzir,
pode selecionar diferentes modos de equalização. Existem 5
modos incluídos: Normal, Rock, Jazz, Clássica e Pop.

Entrada de microfone

Possui duas entradas de microfone com função Karaoke, que uma
vez ativada, reduz o som da música ao detectar sinal na entrada
do microfone. É ativado a partir do botão M-PRI no controle
remoto. 

Ecrã LED

Tem tela LED onde o modo de reprodução é indicado (BT / USB /
FM / SD / LINE IN), o nível da bateria, frequência de rádio, número
de faixa, etc. 

Ajustes de Agudos e Graves

Agudos vertiginosos e graves com impacto que poderá regular a
seu gosto.

Controle de volume do micro e controles ECO do micro

Ajuste ao seu gosto o som do micro modificando seu volume e o
ECO dele a partir do menu. 

Função MEGA BASS

A potência nunca fica aquém, graças à função MEGA BASS que
leva os graves a níveis impressionantes. 

Função de repetição

Com esta opção, você pode repetir a música que está ouvindo
(ONE) ou todo o conteúdo da memória (ALL).

Informação logística

Unidade Caixa externa

EAN 8435430613391 8435430613407

Peso 6,65 17,40

Largura 0,27 0,62

Comprimento 0,33 0,34

Alto 0,53 0,60

Contém

Unidade 1

Caixa externa 2

www.ngs.eu
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