
Компактний та стильний корпус з МДФ з карбоновим покриттям, оснащений висувною ручкою та 
коліщатками, в поєднанні з вбудованим ємнісним акумулятором дозволяють взяти MusicBAND.100 з собою в 
подорож або на пікнік. Також є можливість додатково підключити зовнішній акумулятор. 

МУЛЬТИМЕДІЙНІСТЬ

Вбудований багатофункціональний MP3-плеєр, окрім традиційного відтворення музики з карти пам'яті та 
флеш-накопичувача, також підтримує бездротову трансляцію аудіо за допомогою технології Bluetooth. 
Більше того, завдяки функції TWS (True Wireless Stereo) можливо об'єднати дві акустичні системи 
MusicBAND.100, та отримати повноцінну бездротову стереосистему. Усіма функціями мультимедійного 
плеєра дозволено керувати як безпосередньо з пристрою, так і за допомогою пульта ДК, який постачається 
в комплекті. А FM-приймач допоможе насолодитися прослуховуванням улюбленою музикою. 

ПОРТАТИВНІСТЬ

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Широкий набір роз'ємів дозволяє одночасно підключити 2 мікрофони та 2 пристрої з лінійним виходом  за допомогою відповідних  
роз'ємів, і, додатково, ще один інструмент або аудіо пристрій через стерео AUX-вхід. Функція «Караоке» надає можливість 
перетворити улюблені пісні на фонограми, а також у будь-який момент можна записати виступ на флеш-накопичувач чи карту пам'яті 
за допомогою вбудованого рекордера. Для більшої зручності, MusicBAND.100 оснащена стандартним кріпленням типу «стакан» для 
монтажу на спеціальну стійку для акустичних систем.
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Динаміки: Твітер та НЧ - 12"
Потужність: RMS 50 Вт / Peak 100 Вт 
Частотний діапазон основного каналу: 
50 Гц — 18 кГц ± 2 дБ
Коефіцієнт нелінійних спотворень: < 0,1 %
S/N (основний канал):  ≥ 80 дБ
Налаштування низьких частот:  
± 10 дБ (100 Гц)
Налаштування високих частот: 
± 10 дБ (100 Гц)
Батарея: 7,5 Амп/год,  12 В
Час до повної зарядки: до 4 год
Час автономної роботи: до 20 год
Живлення: AC 110-220 V, 50/60 Гц
Габарити: 390х260х600 мм
Упаковка: 460х330х726 мм
Вага: 16 кг

Легкий та компактний корпус 
Висувна ручка та коліщатка для 
легкого транспортування
Ємнісний акумулятор для автономної 
роботи
Різноманітні мультимедійні можливості
Широкий набір роз'ємів – можна 
підключити цілу групу 
Справжнє бездротове стерео за 
технологією TWS
Яскраве LED-підсвічування для 
стильної атмосфери
Кріплення типу «стакан» для 
встановлення на стійку

Акустична система – 1 шт.
Радіомікрофон – 1 шт.
Кабель TRS 3,5 мм - 2 RCA – 1 шт.
Блок живлення – 1 шт.
Пульт ДК – 1 шт.
Кабель живлення – 1 шт.
Інструкція користувача – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЯ

MusicBAND.100 – це універсальне комплексне рішення для Музикантів, виступів та репетицій, для 
Конферансьє, для проведення BTL-акцій та інших урочистих подій, де потрібен потужний чистий 
звук, автономна робота без необхідності підключення до живлення та з можливістю одночасного 
звучання і підключення різноманітних музичних інструментів, аудіо сигналів.

Потужна акустична система включає в себе гучномовці потужністю 100 Вт, підсилювач, 
вбудований акумулятор для автономної роботи, невеликий мікшер для підключення декількох 
музичних інструментів та інших джерел звуку (>5), а також мультимедійний плеєр з 
підтримкою бездротових технологій відтворення музики та бездротовим мікрофоном 
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у комплекті. Система розроблена саме для використання колективних музичних 
виступів на відкритих майданчиках, тривалих урочистих та культурних подій,  
вуличних акцій. MusicBAND.100 з легкістю та надовго прокачає будь-яку вечірку, а 
завдяки вбудованому LED - підсвічуванню додасть неймовірну клубну атмосферу 
свята. 
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РОБОТА З ПАНЕЛЛЮ КЕРУВАННЯ

РОБОТА З ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
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Медіаплеєр

1. Дисплей
2. Роз’єм USB
3. Гніздо для карти пам'яті TF
4. Попередня пісня/FM-хвиля
5. Пауза/Відтворення/Пошук FM
6. Наступна пісня/FM-хвиля
7. Вибір джерела вхідного сигналу
8. Повтор
9. Запис

10. Mic Priority Функція пріоритету мікрофона

11. Перемикач живлення

12. Увімкнення/вимкнення підсвічування

13. 15 В DC In
14. Індикатор статусу зарядки
15. Індикатор повного заряду
16. Індикатор низького заряду
17. Роз’єм 12 В DC 

Мікшер

18. Роз’єми для підключення мікрофонів
19. Роз’єми для підключення гітар та інших музичних інструментів
20.Роз’єм лінійного входу

21. Регулятор гучності гітарного сигналу
22. Регулятор гучності мікрофонного сигналу 
23. Регулятор низьких частот мікрофонного сигналу
24. Регулятор високих частот мікрофонного сигналу
25. Регулятор рівня реверберації мікрофонного сигналу
26. Регулятор високих частот загального сигналу
27. Регулятор низьких частот загального сигналу
28. Регулятор загальної гучності 
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1. Кнопка вимкнення звуку
2. Цифрова клавіатура
3. Запис
4. Режим USB/SD
5. Режим повтору пісні
6. Попередня пісня/Попередній канал
7. Наступна пісня/Наступний канал
8. Режим очікування
9. Вибір джерела вхідного сигналу
10.Лінійний вхід
11. FM-радіо
12. Відтворення/Пауза
13. Збільшити гучність
14.Зменшити гучність
15. Еквалайзер
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