
Langaton kahden mikrofonin järjestelmä

Ominaisuudet
 Korkea äänenlaatu ja alkuperäinen  

JBL Pro -äänentoisto
 Ladattava kaksikanavainen langaton 

UHF-vastaanotin
 Nopea käyttöönotto
 Mikrofoneissa on vaihdettavat  

AA-paristot
 Paras suorituskyky JBL PartyBox 

-kaiuttimilla

Laula mukana uskomattoman selkeällä äänellä ja alkuperäisen  
JBL Pro -äänentoiston kera.
Nyt on sinun vuorosi vallata lava. JBL:n langattomat mikrofonit tuottavat alkuperäistä JBL Pro 

-äänentoistoa, johon kuuluvat kristallinkirkas ääni ja yksityiskohtien tarkkuus. Nyt voit kuulostaa 

paremmalta kuin koskaan ja osua korkeisiin nuotteihin ilman säröä tai viivettä. Liitä langaton 

kaksikanavainen vastaanotin kaiuttimeen ja kytke mikrofonit päälle, niin olet valmis loistamaan. 

AA-paristot on helppo vaihtaa, joten voit jatkaa laulamista vaikka auringonnousuun asti. Miten 

olisi duetto? Kuulet molempien mikrofonien äänet täydellisesti sekoittuneina kaiuttimestasi. 

Valmistaudu parrasvaloihin.
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Tekniset tiedot
Yleiset tekniset tiedot
	Mallinro: Langaton mikrofonisetti
	Lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys: 

> 10 m
	Suuntakuvio: hertta
	Taajuusvaste: 65 Hz – 15 kHz
	Häiriöetäisyys: > 60 dBA
	UHF-taajuusalue: 470-960 MHz (riippuu 

varastointiyksiköstä) (EU 657-662 MHz)
	THD: < 0,5 %, tyypillinen
	Lähettimen lähetysteho: < 10 mW, tyypillinen
	Vastaanottimen tuloliitäntä: 6,3 mm (1/4"), 

balansoimaton
	Vastaanottimen maksimilähtötaso: -13 dBV, 

tyypillinen
	Vastaanottimen ladattava akku:  

litiumioni-polymeeri 3,7 Wh (vastaa arvoja 
3,7 V, 1000 mAh)
	Vastaanottimen latausaika: < 3,5 tuntia  

(5 V / 1 A)
	Vastaanotimen toistoaika akulla: jopa 6 tuntia
	Mikrofonin paristo: 4 x AA alkaliparisto 

(mukana)
Mitat ja paino
	Mitat (L x K x S): Mikrofoni 50 x 233 mm / 

1,95" x 9,16";  
Vastaanotin 70 mm x 80 mm x 20 mm /  
2,75" x 3,14" x 0,78"
	Paino: Mikrofoni 247 g / 0,54 lb;  

Vastaanotin: 54 g / 0,12 lb

Ominaisuudet ja hyödyt 
Korkea äänenlaatu ja alkuperäinen JBL Pro -äänentoisto
JBL:n langattomien mikrofonien kristallinkirkas selkeys tarkoittaa: ei jumitusta, viivettä eikä 
säröä. Äänesi kuulostaa moitteettomalta, kun tukena on uskomaton alkuperäinen JBL Pro 
-äänentoisto.

Ladattava kaksikanavainen langaton UHF-vastaanotin
Voit halutessasi laajentaa sooloesityksesi tunnelmalliseksi duetoksi yhdistämällä kaksi langatonta 
mikrofonia. Molempien mikrofonien äänet kuuluvat kaiuttimesta täydellisesti miksattuna jopa 
kuuden tunnin toistoajalla.

Nopea käyttöönotto
Kun haluat tulla kuulluksi, haluat tulla kuulluksi nyt. JBL:n langattomien mikrofonien asennus on 
todella helppoa. Kytke vain virta vastaanottimeen ja langattomaan mikrofoniin ja olet hetkessä 
valmis aloittamaan.

Mikrofoneissa on vaihdettavat AA-paristot
JBL:n langattomien mikrofonien mukana tulevat helposti vaihdettavat AA-paristot, joten voit 
bilettää koko yön.

Paras suorituskyky JBL PartyBox -kaiuttimilla
Käytä JBL:n langattomia mikrofoneja mikrofoniliitännällä varustetun kaiuttimen kanssa, mutta 
parhaan kokemuksen saat, kun käytät niitä minkä tahansa JBL PartyBox -kaiuttimen lisäosana.

Pakkauksen sisältö:
2 x langaton mikrofoni
1 x langaton vastaanotin
USB-C-kaapeli
Pikaopas
Turvallisuusohje
Takuukortti
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