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Stereofoniczne wibrujące głośniki 
Bluetooth z zestawem głośnomówiącym

Głośniki Vibro Stereo prezentują zupełnie nowy wymiar 
emisji dźwięku. Dzięki ich wibracjom muzyka staje się nie 
tylko słyszalna, ale także namacalna dla odbiorcy. Ustawio-
ny na płaskiej powierzchni głośnik, grając wprawia w rezo-
nans podłoże na którym został rozmieszczony. Wzmacnia 
dźwięk działając podobnie jak subwoofer, podkreślając głę-
bokie tony. Muzyka rozchodzi się dookoła urządzenia, spra-
wiając, że jakość docierającego do uszu odbiorcy dźwięku 
nie zależy od położenia słuchacza względem głośnika. Przy-
pomnijmy, że tradycyjne głośniki emitują dźwięk w sposób 
kierunkowy przez co do audiofila znajdującego się za nimi, 
dociera muzyka w znacznie gorszej jakości.

Parametry wydawanego przez Vibro dźwięku zależą od 
materiału na którym zostanie on postawiony. Poniższa ta-
bela prezentuje przykładowe cechu emitowanego dźwięku 
w porównaniu z podłożem wprawianym w rezonans:

Materiał Cechy dźwięku

Drewno Bogate tony 
średnie i niskie

Metal Mocny bass

Tektura Efekt płyty winylowej

Szkło Czysty i przejrzysty 
dźwięk

do 6 godzin
działania

Moc Zestaw
głośnomówiący
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Główne cechy:

• Przemień każdą po-
wierzchnię w głośnik!

• Funkcja zestawu głośnomówią-
cego (wbudowany mikrofon)!

• Obsługa Bluetooth 4.1 STEREO!

• Wykonany z aluminium 
wysokiej jakości

• System kompensacji szu-
mów z otoczenia

• Moc 20W RMS

• Wejście AUX 3,5mm;

• Akumulator Li-Ion 3,7V/1050mAh, 
czas pełnego ładowania ok. 2 godzin

• Kabel do ładowania obu ko-
lumn jednocześnie oraz mi-
niJack 3,5mm w zestawie

• Czas pracy do 6 godzin

• Waga: 0,37kg

Kod EAN
 Kod: 5907115002545

Opakowanie
 Pakowanie zbiorcze: 20 szt.

Poznaj głośniki Vibro Stereo:

Strumieniowanie muzyki, od-
twarzanie w STEREO!
Głośnik wspiera bezprzewodową komunikację 
opartą o technologię Bluetooth 4.1, która czyni 
go w pełni kompatybilnym z wszystkimi urządze-
niami obsługującymi ten protokół, m.in. smart-
fony, tablety, laptopy itp. Vibro Stereo dysponuje 
wejściem liniowym AUX, które można podłączyć 
przy pomocy znajdującego się w zestawie kabla.

Funkcja zestawu głośnomówiącego
Urządzenie umożliwia odbieranie połączeń te-
lefonicznych. Rozmowę można prowadzić po 
wciśnięciu przycisku oznaczonego symbolem 
telefonu na głównym głośniku (master). Odrzu-
cenie połączenia odbywa się przez wciśnięcie 
i dłuższe przytrzymanie tego samego przycisku.

Czas pracy i akumulator głośnika
W pełni naładowany głośnik Vibro pozwala na 
jego swobodne użytkowanie do 6 godzin. Wbu-
dowany w urządzenie akumulator Li-Ion ładowa-
ny jest przez dostarczany w zestawie kabel USB.

Głośnik Ferguson Vibro Stereo 
dzięki swojej designerskiej 
konstrukcji i kieszonkowym 
rozmiarom, stanowi godną 
alternatywę dla profesjonal-
nego sprzętu nagłaśniające-
go, którego transport i użyt-
kowanie staje się niemożliwe 
chociażby podczas urlopo-
wego wyjazdu. Wersja stereo 
urządzenia jest zdecydowaną 
nowością na polskim rynku, 
a współpraca wibrujących 
dwóch głośników znajdują-
cych się w zestawie dostarcza 
unikalnych wrażeń odbiorcy.
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