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GTX-20B
Portable bluetooth speaker

De HipBox ™ is een unieke portable bluetooth luidspreker waarmee u overal en altijd van
uw favoriete muziek kunt genieten. Door gebruik te maken geavanceerde technologie
biedt de HipBox ™ high performance geluid in een compact en draagbaar apparaat. De
speaker is eenvoudig aan te sluiten op de diversen muziekbronnen aansluitmogelijkheden
zijn ondere andere Bluetooth, MP3-spelers, smartphones, laptops, iPads, iPhones, iPods,
USB-stuurprogramma's en SD-kaarten.

Kenmerken:
• Bluetooth-connectiviteit met behulp van A2DP technologie
• Universele 3.5” mm ingang voor aansluiting van tablets, smartphones en laptops
• Oplaadbare lithium-ion batterij geeft de mogelijkheid tot 4 uur muziek luisteren.
• Snelle, gemakkelijke en eenvoudige bediening met duidelijke knop indicatoren
• Compact, modern en ultra dun ontwerp
• Krachtig en zuiver geluid

Meegeleverde accessoires: Draagtas, Audiokabel, USB kabel voor opladen

Specificaties:
• Bluetooth communicatie bereik maximaal 8 meter

• Vermogen: USB DC 5V/100 mA
• Uitgangsvermogen 3W + 3W
• Frequentie 100Hz – 20 Khz
• S/N ratio 70 DB
• Meegeleverde accessoires: Draagtas, Audiokabel, USB kabel voor opladen

• Afmeting : 21,7 x 6,8 x 4,0 cm (B x D x H)
• Gewicht : 650 gram
• EAN code : 7290102078518
• Verpakkingseenheid : 20 stuks
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Hipbox mini
Portable bluetooth speaker met radio

De HipBox-mini ™ is een unieke portable bluetooth luidspreker waarmee u overal en altijd van
uw favoriete muziek kunt genieten. Door gebruik te maken geavanceerde technologie biedt de
HipBox-mini ™ high performance geluid in een compact en draagbaar apparaat. Deze speaker
heeft ook een radio functie. Naast het streamen van muziek via bluetooth kunt u ook naar de
FM radio luisteren met de Hipbox Mini. Kortom klein van formaat maar groot in prestatie.

Kenmerken:
• Bluetooth-connectiviteit
• FM Radio
• Micro SD kaart aansluiting.
• Universele 3.5” mm ingang voor aansluiting van tablets, smartphones en laptops
• Oplaadbare lithium-ion batterij geeft de mogelijkheid tot 4 uur muziek luisteren.
• Snelle, gemakkelijke en eenvoudige bediening met duidelijke knop indicatoren
• Compact, modern en ultra dun ontwerp
• Krachtig en zuiver geluid

Meegeleverde accessoires:
• Audiokabel, USB kabel voor opladen

Specificaties:
• Bluetooth communicatie bereik maximaal 9 meter

• Vermogen:
• Uitgangsvermogen 3W + 3W Afmeting : 14,6 x 5,5 x 6,0 cm (BxDxH)
• Frequentie 100Hz – 20 Khz EAN code :
• S/N ratio 70 DB VPE : 1 stuks
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MCP-20 BL
Portable karaoke systeem met bluetooth, USB, SD en FM radio

Het ideale geluidsysteem voor de jeugd. Eenvoudig muziek luisteren via radio, bluetooth
of SD-kaart. Ook goed te gebruiken als karaoke-apparaat met de bijgeleverde microfoon.
Kortom: een apparaat die in geen enkele kinderkamer mag ontbreken

Specificaties:

 Bluetooth
 Universele 3.5” ingang voor aansluiten van tablets, smartphones, MP-3 speler
 FM-radio
 USB- en SD-kaartaansluiting
 Hoofdtelefoonaansluiting
 Twee microfoonaansluitingen (1 microfoon meegeleverd)
 Echofunctie
 LED-display
 2x 3 Watt 4” woofer
 Krachtige ingebouwde oplaadbare batterij
 Voorzien van ergonomische handgreep om gemakkelijk te verplaatsen
 Microfoon & afstandsbediening meegeleverd

 Afmeting : 14,0 x 12,8 x 29,2 cm (BxDxH)
 Gewicht : 1,53 kg.
 EAN code Zwart : 7290108260762
 Verpakkingseenheid : 10 stuks
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MKV - 200 
Dynamische microfoon 

                        
 

 

 

 

De Pure Acoustics MKV- 200 microfoon is een stevige microfoon welke te gebruiken is 

met vele Pure Acoustics producten. De meegeleverde 5 meter XLR kabel met vergulde 

plug zorgt voor voldoende bewegingsvrijheid.  

 

Specificaties 

 

• 5 meter XLR kabel 

• Ergonomisch rubber design 

• Vergulden plug 

• Frequentie  80Hz – 11kHz 

• Gevoeligheid  72dB +/- 3dB  

• Impedantie  620Ω +/- 3dB 

 

• Afmetingen  : 4,0 x 4,0 x 21,0cm (B x D x H)                                 :  

• Gewicht    : 100 gr  

• EAN code   : 7290102076345 

• Verpakkingseenheid      : 25 stuks  
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    QBT-220   
Satelliet bluetooth speaker met radio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klein van formaat groot in prestatie 

De HipBox ™ is een elegante portable bluetooth luidspreker waarmee u overal en altijd 

van uw favoriete muziek kunt genieten.  

Door gebruik te maken geavanceerde technologie biedt de HipBox ™ high performance 

geluid in een compact en draagbaar apparaat. De speaker is eenvoudig aan te sluiten op 

de diversen muziekbronnen aansluitmogelijkheden zijn ondere andere Bluetooth, MP3-

spelers, smartphones, laptops, iPads, iPhones, iPods, USB-stuurprogramma's en SD-

kaarten. Tevens beschikt het apparaat over een FM radio functie 

 

Kenmerken:  

• Bluetooth-connectiviteit met behulp van A2DP technologie 

• FM radio frequentie  

• Universele 3.5” mm ingang voor aansluiting van tablets, smartphones en laptops  

• Oplaadbare lithium-ion batterij geeft de mogelijkheid tot 4 uur muziek luisteren. 

• Snelle, gemakkelijke en eenvoudige bediening met duidelijke knop indicatoren 

• Bluetooh conferencing met microfoon / luidspreker-functie 

• Compact, modern en ultra dun ontwerp  

• krachtig en zuiver geluid 

 

Meegeleverde accessoires: Audiokabel, USB 2.0 kabel voor opladen 

 

Specificaties: 

• Bluetooth communicatie bereik maximaal 8 meter 

• Vermogen: USB DC 5V/100 mA 

• Uitgangsvermogen 3W + 3W   

• Frequentie 100Hz – 20 Khz   

• S/N ratio 70 DB  

• Meegeleverde accessoires: Audiokabel, USB 2.0 kabel voor opladen 

 

• Afmeting : 10,0 x 10,0 x 4,0 cm (B x D x H) 

• Gewicht : x kilogram 

• EAN code : 7290102078448 

• Verpakkingseenheid : 1 stuks 
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   QBT-340 
Portable bluetooth speaker 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Pure Acoustics QBT-340 HipBox ™ is een elegante portable bluetooth luidspreker 

waarmee u overal en altijd van uw favoriete muziek kunt genieten. Door gebruik te 

maken van geavanceerde technologie biedt de HipBox ™ high performance geluid in een 

compact en draagbaar apparaat. De speaker is eenvoudig aan te sluiten op de diversen 

muziekbronnen aansluitmogelijkheden zijn onder andere Bluetooth, MP3-spelers, 

smartphones, laptops, iPads, iPhones, iPods, USB-stuurprogramma's en SD-kaarten. 

 

Kenmerken:  

• Bluetooth-connectiviteit met behulp van A2DP technologie  

• Universele 3.5” mm ingang voor aansluiting van tablets, smartphones en laptops  

• Oplaadbare lithium-ion batterij geeft de mogelijkheid tot 4 uur muziek luisteren. 

• Snelle, gemakkelijke en eenvoudige bediening met duidelijke knop indicatoren 

• Bluetooh conferencing met microfoon / luidspreker-functie 

• Compact, modern en ultra dun ontwerp  

• krachtig en zuiver geluid 

 

Specificaties: 

• Bluetooth communicatie bereik maximaal 8 meter 

• Vermogen: USB DC 5V/100 mA, uitgangsvermogen 3W + 3W   

• Frequentie 100Hz – 20 Khz, S/N ratio 70 DB 

• Meegeleverde accessoires: Draagtas, Audiokabel, USB 2.0 kabel voor 

opladen 

   

• Afmeting    : 26,0 x5,0 x 4,0 cm (B x D x H) 

• Gewicht    :  

• EAN code   : 7290102078462 

• Verpakkingseenheid  : 1 stuks 


