
سماعة سقف بلوتوث

Bluetooth Speaker

   BT 5.0ھــي ســماعة بلوتــوث XT-20BA  ســماعة زونتل
مصممــة ألســقف الدیكــور ، تحتــوي علي مضخــم صوت داخلي

بصــوت ســتیریو عالــي الدقــة و النقاء یســمح بتشــغیل اي ملف
صوتــي بواســطة أجھــزة الھواتــف و التلیفزیونــات الذكیة بدون

أســالك، مناســبة لعــدة أماكن مثــل ( مكاتب الشــركات- أماكن
  متعــددة فــي المنزل - و الوزارات).

Features
* 20W ceiling speaker.
* 5- Inches 2-way coaxial loudspeaker – 20Watt.
* A fully reinforced ABS UL-rated baffle ensures long life.
* High-performance EV-engineered compression driver.
* Ultra-wide HF dispersion provides extremely even 
coverage throughout the room.
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: الممیزات

قــدرة علــى ربــط عــدد (3) ســماعات إضافیة ماركــة زونتل مودیل (XT-20BP )  بقــوة  20 واط معھــا بواســطة
كیبــل مباشــر وھــذه المیــزة تعطیــك فرصــة لرفــع مســتوى الصــوت وقوتھ في المــكان مع توزیع أفضــل للصوت  

بنظــام  Stereo  لتغطیــة أوســع.  

 .Amplifier الصــوت الخارجــي التقلیدي
مضخــم صــوت داخلي مدمج Built-in Amplifier  بقــوة ( 80 واط ) یعمــل بكفــاءة عالیــة ال حاجــة لمضخــم

ســماعة ســقف ســتیریو عالیــة الدقــة فــي الصــوت والنقــاء و تعمل بقوة ( 20 واط ).

أصــوات داخلیــة  مدمجــة توضــح الحالة  التشــغیلیة للســماعة أثناءاإلســتخدام.

ســھلة االســتخدام والتشــغیل وعالیــة الجــودة بكفالة ( 3  ســنوات).

 .CE حاصلــة علــى شــھادة مطابقــة معاییــر الجودة األوروبیة

 تعمــل بتقنیــة البلوتــوث (5.0 )  مــع تغطیــة تصــل حتــى ( 15 متــر ) فــي األماكــن المفتوحة یدعــم تشــغیل الملفات 
   .Home Theatre  الصوتیــة عبــر أجھــزة الھواتــف وتشــغیل األفــالم عبــر التلفزیونــات الذكیة بدون أســالك

 ریمــوت كنتــرول یعمــل بتقنیــة الموجــات العالیــة                       بزاویــة (360 درجــة ) المســتخدمة حالیــا    
 بأجھــزة الریمــوت الخاصــة بالســیارات الحدیثــة ، تقنیــة تمنحــك تغطیــة عالیــة فــي المــكان وتتیح للمســتخدم    
الحریــة فــي الحركــة والتحكــم ( أفضــل مــن التقنیــة التقلیدیــة المســتخدمة حالیــا فــي التلفزیونات بشــكل عام).   

Radio Waves

 یدعــم تشــغیل عــدد (2 میكروفــون ) بنفــس الوقــت ویعمــل  بنظــام               بــدون أســالك - وایرلــس ، عالیــة
التــردد و النقــاوة فــي الصــوت وتغطــي مســافة حتــى ( 30 متــر ) فــي األماكــن المفتوحــة مناســب للمحاضــرات                     

والندوات . 
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