
 

SUPER BAS DRAAGBARE 
LUIDSPREKER 

 

Handleiding 
DA-10285 



Bediening van de knoppen 

+ Voor het verhogen van het volume van de 
luidspreker. 

- Voor het verlagen van het volume van de 
luidspreker. 

>II Deze knop is voor het pauzeren/afspelen 
van de muziek. 

 

 

 



 

Batterijcapaciteit/-indicator 

• Tijdens het opladen zal de indicatie-LED rood 
oplichten; 

• Wanneer de batterij volledig opgeladen is, zal de 
indicatie-LED uitgaan; 

• Als de batterij bijna leeg is, zal de luidspreker 
automatisch uitgeschakeld worden; 

• De indicatie-LED zal continu blauw branden 
wanneer muziek vanaf een externe bron wordt 
afgespeeld. 

Oplaadtijd: Geschat 3 uur voor 6 uur continu 
afspelen van muziek. Houd er rekening mee dat de 
oplaadduur varieert afhankelijk van de conditie van 
de batterij en of het volledig leeg is. 
 
Aan/Uit-schakelaar 

Deze is te vinden aan de 
onderkant van de luidspreker. 



3,5 mm audio-ingangaansluiting 

Maakt het aansluiten op alle PC's, laptops, walkman, 
discman, MP3-spelers, iPods/iPhones/iPads, 
smartphones en telefoons met gelijke 
audioaansluiting mogelijk (gebruik voor het 
aansluiten de 3,5 mm naar 3,5 mm kabel 
meegeleverd in de verpakking). 

 

Mini USB-oplaadkabel 

Deze kabel is in de verpakking meegeleverd om de 
lithium-ion batterij in de luidspreker op te laden. Met 
deze kabel kunt u de batterij in de luidspreker 
opladen via een USB-poort op laptops, PC's of  
USB-adapter die op een elektrische stopcontact aan 
te sluiten is (USB-adapter is niet meegeleverd in de 
verpakking). 



Audiotechnologie 

Deze luidspreker is op een gepatenteerde 
technologie en op een speciale akoestische 
ontwerpstructuur gebaseerd die luchtcompressie 
gebruikt om de geluidskwaliteit te versterken. 

Het resulterende effect hiervan is dat het in staat is 
om op het hoogste volumeniveau geluid te 
produceren zonder of met erg weinig vervorming en 
muziekkwaliteit bij het laagste volume te behouden. 

 

Veringtype lage frequentie resonantiesysteem 

 
Speciale akoestische ontwerpstructuur dat 
lucht comprimeert en expandeert om 
energie vrij te geven. 

 

Lage frequentie tracking 

 

Beschikt over real-time tracking 
volumecompensatie. Dit betekent 
simpelweg dat wanneer u het volume 
verlaagt, u bij een laag frequentieniveau 
nog steeds een goed resonerend geluid 
kunt ervaren. 

 



Technische specificaties 

Spanning ingebouwde lithiumbatterij:  3,7 V 
Capaciteit lithiumbatterij:  400 mAh 
Oplaadspanning: 5 V 
Hoornspecificaties:  40 mm, 2,6 Ω, 3 W 
Frequentiebereik: 60 Hz-18 kHz 
SNR (Signaal naar ruisverhouding): ≥95 dB 
Vervormingspercentage:  ≤ 0,5% 
Afmetingen:  60 x 60 x 50 mm 
 

Voorzorgsmaatregelen 

1. Houd dit product uit de buurt van kinderen. 
2. Houd er rekening mee dat installeren van het 

product in een koude, hete, stoffige of vochtige 
omgeving de prestaties van het product kunnen 
beïnvloeden (watervast). 

3. Wanneer product niet werkt, probeer het niet zelf 
te repareren. Neem in plaats daarvan contact op 
met uw dichtstbijzijnde dealer voor advies. 

 

 


