Eis Sound - KB Sound Radia do Twojej Łazienki, Kuchni, Salonu, Biura,
Pokoju

Kb Sound BASIC BT PACK Zestaw
Bluetooth Do Zabudowy 50A93
link do produktu:
http://eissound.pl/kb-sound/163-kb-sound-basic-bt-pack-zestaw-bluetooth-do-zabudowy-50a93-8
436031618563.html
Cena:

367,00 zł brutto

Obniżka: -64,54 zł
Stara cena: 431,54 zł brutto
Producent: Eis Sound
Nr referencyjny: 50A93
Stan: Nowy

Informacje:

Eis Sound BASIC BT PACK
Zestaw bluetooth z głośnikami do zabudowy

Pełny opis produktu

EIS SOUND BASIC BT PACK
ZESTAW BLUETOOTH - PODTYNKOWY
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SPECYFIKACJA
NR Katalogowy: 50A93
Producent: Eis Sound
Kraj Pochodzenia: Hiszpania
Gwarancja: 2 Lata
Zasilanie: 230V
Sterowanie: BT

EIS SOUND KB SOUND BASIC BT
Sound Basic to innowacyjne rozwiązanie dla ludzi, którzy cenią sobie brak zbędnych elementów w wystroju swoich
pomieszczeń. Do dyspozycji otrzymujemy pilota bezprzewodowego. Głośniki zabudowujemy w podwieszanym suﬁcie, więc
nie będą przeszkadzać w codziennym użytkowaniu pomieszczenia. Ważną rzeczą jest podwyższona odporność głośników na
działanie pary wodnej, dzięki czemu zestawy radiowe świetnie nadają się do takich pomieszczeń jak łazienka lub kuchnia. Jak
sama nazwa wskazuje jest to zestaw, który łączy się poprzez system bluetooth z innego urządzania.
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Hiszpańska ﬁrma Eis Sound jest wiodącym producentem systemów nagłośnieniowych na świecie, cenionych za swą wysoką
jakość oraz komfort użytkowania. Firma powstała z 1993 roku w Zaragozie i dziś sprzedaje swoje produkty do 38 krajów. W
swojej ofercie ﬁrma ta posiada zarówno proste rozwiązania wysokiej jakości jak i rozbudowane systemy nagłośnień
obsługujące najnowsze rozwiązania technologiczne Bluetooth czy radia cyfrowego DAB+. Dzięki tak szerokiej ofercie oraz
idealnego przełożenia stosunku jakości do ceny, produkty marki EisSound cieszą się dużym uznaniem na całym świecie.

ZASTOSOWANIE
Zestawy KB Sound (Kitchen&Bathroom) jak sama nazwa wskazuje przystosowane są do montażu w łazience lub kuchni,
jednak idealne sprawdzają się również w garażach, salonach, poczekalniach, sklepach, czy miejscach użyteczności
publicznej. Dzięki podwyższonej odporności na działanie pary wodnej, zestawy radiowe ﬁrmy EisSound mogą być montowane
w streﬁe wilgotnej pomieszczeń mokrych bez obawy o ich uszkodzenie spowodowane trudnymi warunkami pracy.

Dzięki zastosowaniu łączności bluetooth z urządzeniem komunikujemy się za pośrednictwem naszego smartphone, laptopa,
tabletu czy innego urządzenia wyposażonego w ten typ nadajnika. Pozwala nam to na pozbycie się tradycyjnego pilota oraz
daje dodatkową możliwość słuchania ulubionej muzyki wprost z naszego urządzenia kiedy tylko mamy na to ochotę, bez
konieczności ściągania na urządzenie dodatkowej aplikacji do sterowania urządzeniem.

ZESTAW NIE ZAWIERA GŁOŚNIKÓW

ZESTAW Z GŁOŚNIKAMI - Kliknij Tutaj
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W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI

1.
2.
3.
4.

Jednostka centralna Bt
Dwa głośniki 5W
Przewód zasilający jednostkę
10M Kabla głośnikowego
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