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?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
H?i v? s?n ph?m này 

Thông tin s?n ph?m 

PHONIC Safari 3000 là h? th?ng âm thanh di ??ng, s? d?ng m?t loa tr?m ch?t l??ng, m?t treble hi?u su?t cao và s? tích h?p c?a amply class D
m?nh m?, h? th?ng âm thanh di ??ng Safari ??t ?? tin c?y và ho?t ??ng b?n v?ng ? nhi?u lo?i môi tr??ng. 

V?i m?t lo?t các thành ph?n tùy ch?n, Safari cung c?p nhi?u ti?n ích cho ng??i dùng bao g?m máy nghe ??a CD v?i MP3, micro không dây 

Safari phù h?p v?i các bu?i thuy?t gi?ng ngoài tr?i - trong nhà , h?i tr??ng v?a và nh?, du l?ch, các ?ng d?ng âm thanh c?n tính linh ??ng cao
ho?c ngh? thu?t ???ng ph?.

320 Watt Mobile PA System with 3-Channel Mixer 

M?t h? th?ng tích h?p t?t c? trong m?t r?t ti?n d?ng
Thi?t k? có tay c?m và bánh xe.
Công su?t 320 Wat
Loa 2-way v?i loa tr?m 10" s? d?ng b? nén titan
2 c?ng mono 1/4" & XLR , c?ng stereo v?i chu?n 1/8" và RCA
C?ng ra 2-track RCA ?? k?t n?i v?i thi?t b? ngoài
Có th? k?t n?i loa ngoài thông qua chu?n c?m Speakon v?i 80W công su?t
Tích h?p vi?c ki?m soát t?n s? trên bo m?ch
Ngu?n 12V phantom tích h?p trên các ngõ vào
SPL C?c ??i 120dB
Built-in battery with 4-stage status monitoring
Ngu?n ?i?n tùy ch?n giúp gi?m kh?i l??ng và s? d?ng ???c ? nhi?u qu?c gia
Có 2 khe ?? micro ti?n d?ng
??u CD player ch?ng sóc v?i ??nh d?ng mp3 và c?ng USB
2 khe c?m m? r?ng s? d?ng cho h? th?ng micro không dây
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Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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