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bateryjne

Bluetooth

Wstęp
Lata 2021 i 2022 to dla branży 
sprzętu muzycznego trudny czas.
Można jednak śmiało powiedzieć, 
że NEXT-proaudio z promocją se-
rii Maverick trafiła w idealny czas. 
Aktualna sytuacja w dostępności 
towarów jest wyjątkowa, a zapo-
trzebowanie spore. Mnóstwo osób 
szukaja właśnie takich zintegrowa-
nych kolumn, które w łatwy sposób 
pozwolą np. na podłączenie mikro-
fonu i przeprowadzenie szkolenia, 
konferencji, pikiety czy pokazu. Seria 
Maverick, to wyjątkowe urządzenia 
oferujące wiele atutów, których bra-
kuje konkurentom. Zapraszamy do 
zapoznania się z naszym  nowym 
cudeńkiem, którego stała dostęp-
ność zaspokoi dzisiejszy rynek.
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NE X T-PROAUDIO MAVERICK

Seria MAVERICK to sprzęt łatwy w obsłudze, oferujący efektywny i wydajny 
dźwięk. Dzięki wbudowanemu Bluetooth w łatwy sposób odtworzysz mu-
zykę z zewnętrznych urządzeń, takich jak telefon, laptop, tablet czy kompu-
ter. Głośniki zbudowane są z wysokiej klasy podzespołów, co przekłada się 
na precyzyjne brzmienie, ale przede wszystkim znikomą awaryjność.

Zapraszamy na testy do naszego sklepu w Przeźmierowie (pod Poznaniem) 
przy ulicy Rynkowej 5. 

Marcin Szeląg, dział nagłośnienia
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NE X T-PROAUDIO MAVERICK MV3

Model MV3 to zasilany bateryjnie głośnik BT, który z łatwością integruje 
w każde środowisko z doskonałym dźwiękiem i głębokim basem. Dzięki ele-
ganckiemu wzornictwu i zmniejszonym rozmiarom możesz swobodnie za-
gospodarować miejsce w domu, a także zabrać ze sobą, gdzie tylko chcesz 
- zapewniając odtwarzanie muzyki do 20 godzin. Głośnik działa również jako 
power bank - dlatego możesz mieć pewność, że Twój telefon czy tablet będzie 
służył nieco dłuższy czas.

Z łatwością możesz stworzyć swój bezprzewodowy system stereo parując 
jednocześnie więcej sztuk MV3 przez BT, używając funkcji TWS (True Wireless 
Stereo). Czas działania baterii to około 20-tu godzin.

Specyfikacja techniczna MV3:

• Pasmo przenoszenia: 60Hz - 20kHz (-6dB)
• Moc RMS: 65W
• Moc programu: 130W
• Bezprzewodowy system połączeń: BT v4.2 + EDR + BLE
• Zasięg bezprzewodowy: 10m
• Głośniki niskotonowe 2x 3”
• Głośniki wysokotonowe 2x 1”
• Wejścia sygnału audio: Stereo BT /1 gniazdo stereofoniczne 3,5 mm
• Możliwość transmisji stereofonicznej poprzez 

BT do innego MV3 (True Wireless Stereo)
• Złącza wyjściowe: 1 x port USB typu A
• Zasilanie: AC 100V - 240V 50Hz / 60Hz | DC 12V - 3A
• Typ Baterii: Akumulator - 7,4 V / 6600 mAh (litowo-jonowy)
• Czas pracy: do 20-tu godzin
• Czas ładowania: 4 godziny
• Wymiary i waga: 178 x 425 x 178 mm, 

4,2 kg

NE X T-PROAUDIO MAVERICK MV6

Maverick MV6 podobnie jak jego mniejszy poprzednik zasilany jest bateryjnie. 
Urządzenie odtwarza muzykę poprzez bluetooth, AUX lub czytnik USB, ale 
można również podłączyć mikrofon czy gitarę i odbyć np. występ na żywo, 
czy szkolenie. Głośnik możesz ustawić na statywie (możliwość ustawienia pod 
kątem 30°), może posłużyć też jako monitor sceniczny.

Również w tym przypadku stworzysz swój bezprzewodowy system stereo 
parując jednocześnie dwa MV6 przez BT, używając funkcji TWS (True Wireless 
Stereo). Czas działania baterii to około 12 godzin.

Specyfikacja techniczna MV6:

• Pasmo przenoszenia: 50Hz-16 kHz (-6dB)
• Moc programu: 100W
• Moc szczytowa: 200W
• Wbudowany moduł Bluetooth
• Zasięg bezprzewodowy: 10m
• Głośniki: 1x 6,5’’ LF woofer z 1,5’’ cewką tylną 3x 

3’’ neodymowe pełno pasmowe przetworniki
• Wzmacniacz klasy D
• Max SPL: 116 dB
• Kierunkowość: 90ST X 60ST
• Mikser: 3 kanały (2 x wejścia mikrofonowo/liniowe, 1x Aux)
• Procesor DSP: Reverb na 2 kanałach mikrofonowo-liniowych
• Tone Optimizer: EQ, który automatycznie dobiera od-

powiednią korekcję dla wokalu (tryb Voice) oraz dla in-
strumentu(tryb guitar lub tryb muzyczny)

• Wejście AUX oraz gniazdo USB do odtwarzania plików MP3
• Wyjście MIX Output: TRS 6,35mm
• Czas pracy: do 12-tu godzin
• Wymiary i waga: 258x 342 x 283, 6,9 kg 

Strona produktu » Strona produktu »

https://keystore.pl/next-proaudio-maverick-mv3-p-5190.html
https://keystore.pl/next-proaudio-maverick-mv6-p-4793.html
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NE X T-PROAUDIO MAVERICK MV12

Największa z serii przenośna, aktywna kolumna - MV12 działa wyłącznie 
na zasilanie stałe. Jednak dzięki swoim gabarytom i stałemu zasilaniu oferu-
je większą moc. MV12 to 12-calowy aktywny głośnik BT o kompaktowych 
wymiarach i stosunkowo niskiej wadze, który oferuje wysoką wydajność 
i wszechstronność. Możesz go używać w wielu różnych zastosowaniach. 
Moduł wzmacniacza mocy o mocy 1100 W chłodzony jest konwekcyjnie, co 
odpowiada specyfikacji przetworników głośnikowych.

Wysoka jakość i elastyczność brzmienia możliwa jest dzięki wyborowi jednego 
z pięciu ustawień fabtycznych zaprogramowanych w procesorze DSP. 

Specyfikacja techniczna MV6:

• Pasmo przenoszenia: 53Hz-19,5 kHz (-6dB)
• Moc programu: 550W
• Moc szczytowa: 1000W
• Max SPL: 124 dB
• Wbudowany moduł Bluetooth
• Zasięg bezprzewodowy: 10m
• Głośniki; 1x 12’’ LF woofer z 2’’cewką tylną
• 1x 1’’ driver  tytanowy z tylną cewką 1,75’’
• Wzmacniacz klasy D
• Kierunkowość: 90ST X 60ST
• Mikser: 2 kanały (2 x XLR / TRS 

combo, 1 x 3.5mm jack, 1 x Stereo RCA)
• Wbudowany DSP z 5 gotowymi ustawienia-

mi  (Flat, Music, Ext. Sub, Monitor, Voice)
• Wyjście MIX Output: 1x XLR
• Mozliwość pracy jako monitor sceniczny
• Wymiary i waga: 368 x 511 x 343, 

15,7kg

» Sprawdź «

Strona produktu »

https://keystore.pl/smg-eq-m-160.html
https://keystore.pl/smg-eq-m-160.html
https://keystore.pl/next-proaudio-maverick-mv12-p-4794.html
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