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Draadloze speakers: LG OK55DAB Karaoke LoudR
je zingt en beleef op elk feestje meer plezier.
Geniet van je favoriete tv-serie, sport en film met een krachtig
en gebalanceerd geluid. Kabels zijn niet nodig om dit product
te verbinden met je compatibele LG TV. Je kunt het volume
ook gemakkelijk met de afstandsbediening van de tv regelen.
Met Wireless Party Link kunnen twee LG Party Systems
worden samengevoegd voor een meeslepend geluid. Het gaat
nog beter als elk hiervoor geschikt LG Party System voor jou
de muziek kan mixen en laten overvloeien.

Eigenschappen:

€ 299,-

AUX-ingang

ja

Koppeling met app

ja

Bluetooth

ja

Breedte

33 cm

Radio-ontvangst

FM

Radio-ontvangst

Internetradio

Diepte

31,8 cm

Geef je audiobeleving net wat extra's met zuivere en
denderende beats. De LG LOUDR OK55DAB is gemaakt voor
elke party, ongeacht de grootte.

Gewicht

14,8 kg

Hoogte

71,6 cm

Kleur

Zwart

Maak de feeststemming compleet met meerkleurig
oplichtende woofers die veranderen op het ritme van de
muziek die speelt.

NFC

nee

Streaming muziekdiensten

ja

Type speaker

Party

Draai muziek zoals een professionele DJ. Draai het draaiwiel
voor scratch- en andere geluidseffecten en ook om een
specifiek stuk van de track te loopen met een simpele druk op
de knop.

USB-aansluiting

ja

Aantal luidsprekers in de doos

1 speaker

Totaal uitgangsvermogen

500 W

Bouw de energie op met de Party Accelerator-controller.
Schuif de gashendel vooruit en voel hoe het feestje zich
opbouwt met bonkende beats en gekke belichting.

Afspelen van media

CD

Afspelen van media

USB

Afspelen van media

CD-R

Afspelen van media

CD-RW

Afspelen van media

MP3

Karaoke Microfoon In

2

Speel en mix met twee afzonderlijke USB-sticks. Met de
functie DJ Sharing stuur je gemakkelijk gemixte partytracks
naar je telefoon.

(muziek)

Druk op de knop en de zangstem van bijna elke track en bron
wordt onderdrukt. Wijzig de toonaard van de track zodat hij
beter bij je stembereik past. Zing mee met je favoriete muziek
zonder speciale tracks te moeten kopen.
Verander je stem met 18 verschillende stemeffecten, zelfs als
Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.
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