SRS-XB21
Prenosni brezžični zvočnik BLUETOOTH®

Z brezžičnim zvočnikom SRS-XB21 bo vaša zabava popolna.

Prenosni brezžični zvočnik SRS-XB21 s tehnologijo EXTRA BASS™, z načinom
ZVOKA V ŽIVO, s funkcijo Party Booster in utripajočimi lučmi.
ZVOK V ŽIVO za zabavo na prostem
Spodbudite zabavo z enobarvno osvetlitvijo linij zvočnika
Vodotesna in protiprašna zasnova z oceno IP67

Lastnosti
Izboljšajte kakovost poslušanja uspešnic s funkcijo EXTRA BASS™️ .

Kako deluje zvočni način LIVE SOUND

Poudarite vsak takt in popestrite zabavo s funkcijo EXTRA BASS™️ .

Natančna zasnova zvočnikov sistema SRS-XB21 ponuja popolno tridimenzionalno
izkušnjo. Modre črte kažejo, kako zvok z novo tehnologijo DSP potuje iz nagnjenih
zvočnikov v širši prostor in ustvari praznično vzdušje, ne glede na to, kje ste.

Majhen, a za veliko zabave

Dvojne 42-milimetrske zvočniške enote

Kompakten SRS-XB21 zlahka pospravite v torbo. Vstavite ga lahko celo v držalo za
plastenko na kolesu, tako da vas razvedrilo lahko spremlja povsod.

42-milimetrski zvočnik zagotavlja mogočen zvok in nizke tone.

Zvočnik s sljudo

Popestrite zabavo s svetlobnimi učinki

Zvočnik s togo in lahko celično membrano s sljudo (MRC) brez težav nadzoruje zvok
brez padca kakovosti, saj moč zvoka potuje neposredno v vaša ušesa.

Zabava brez luči ni prava zabava. SRS-XB21 ponuja to, kar potrebujete – novo
osvetlitev, ki obkroža linije zvočnika in je sinhronizirana z ritmom vaših najbolj
priljubljenih glasbenih uspešnic.

Izpolnite zabavo z dodatno energijo s funkcijo Party Booster

Z brezžično zabavno verigo naj se zabava razmahne!

Raznovrstne zvoke, kot so praskanje, ropotanje, bobnanje in zvonjenje, dobite že tako,
da enostavno tapnete zvočnik na različnih mestih. Glasnost nadzirajte z močjo udarcev
– nežno tapnite, če želite mehak zvok ali pa ga dobro udarite, če želite glasno glasbo.

Z brezžično zabavno verigo lahko vsi hkrati uživate v isti skladbi. S tehnologijo
BLUETOOTH® lahko povežete do 100 brezžičnih zvočnikov in sinhronizirate
glasbo ter osvetljavo. Tako bodo vsi plesali v istem ritmu.

Nadzirajte zabavo z aplikacijo Sony | Music Center

Popolnoma odporen na rjavenje

Z aplikacijo Sony | Music Center lahko nadzirate zabavo na plesišču. Izbirajte najljubše
sezname predvajanj, uvrstite naslednjo skladbo v čakalno vrsto, spreminjanje
svetlobne vzorce ter zvočne načine.

Vaš zvočnik SRS-XB21 se ponaša z edinstveno odpornostjo na rjavenje, zato ni le
videti lepo, temveč ga lahko brez vseh težav tudi vržete v morje.

Popolnoma vodotesen in pralen

Popolnoma odporen na prah

Zvočnik ima oceno IP67, zato ga lahko potopite v vodo, zaradi visokokakovostnih
vlaken, ki so izdelani izključno na japonskem, pa ga lahko tudi brez težav operete.

SRS-XB21 ima oceno IP67, zato ga lahko vzamete s seboj kamor koli, na plažo, v
gozd, v puščavo, saj glasbe ne ustavi niti še tako prašen prostor.

Traja ves dan

Brezžično poslušanje s tehnologijama BLUETOOTH® in NFC™

12 ur delovanja baterije pomeni, da bo zvočnik SRS-XB21 deloval še dolgo po tem, ko
bo vam zmanjkalo energije.

S povezavo BLUETOOTH® ob povezljivosti NFC™ je pretakanje seznama
predvajanja za zabavo povsem enostavno.

Enostavno upravljanje z gumbi
Za uporabo zvočnika SRS-XB21 ne potrebujete nobene naprave. Vse lahko opravite
že z gumbi na zvočniku.
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