CX- 40
Caixa de Som Bluetooth

SOUND
PRO

Especificações:

• Bluetooth: V3.0 + EDR
• Suporte: L2CAP / A2DP (AVCTP
/ AVDTP / AVRCP), Microfone
embutido para chamadas
mãos-livres.
• Distância de trabalho: 10M
• SNR: ≥95db
• Bateria: 3,7 V 1200mah
• Tempo de reprodução de
volume normal: 2 Horas
• Driver do alto-falante:
¢ 66 mm plus* 2
• Potência: 4Ω / 5W * 2
• Resposta de frequência:
50HZ-20KHZ
• Tamanho da unidade:
255 x 109 x 118 mm
• Peso unitário: 770g
• Carregamento: 5V / 500MAH
Característica:
1. Radiadores de baixa
frequência integrados. Ganho de
pressão sonora de baixa
frequência super dinâmico,
escuta transparente e flexível.
2. Suporte para entrada de áudio
AUX

3．Técnicas de design de circuitos e
chips BT avançados internacionais,
suporte a todos os dispositivos BT;
reproduzir música após o
emparelhamento com o dispositivo
BT, por exemplo TV, a distância de
trabalho é superior a 10M.
4．Com microfone para função de
chamada telefônica viva-voz.
5. Decodificação de MP3 embutida,
pode reproduzir diretamente o
cartão TF, celular e outros
dispositivos de armazenamento
USB em arquivos de música no
formato MP3.
6. Construir o módulo de rádio FM,
conveniente para fazer a varredura
automática e salvar canais de
rádio.
Funcionabilidade:
① ② ③

④

⑤

⑥

3. Pressione rapidamente para
alternar USB / TF / FM
/Bluetooth.(mude para “line in” se
for via cabo AUX para dispositivo
de áudio)
4. Pressione rapidamente para a
última música, pressione e
segure para diminuir o volume.
5. (cartão USB / cartão TF / LINE
IN / BT), pressione rapidamente
para "reproduzir / pausar".No
modo BT com celular
emparelhado, pressione
rapidamente para atender uma
chamada, pressione novamente
para encerrar. No modo FM,
pressione rapidamente para
pesquisar a estação
automaticamente, pressione
novamente para parar a
pesquisa)
6. Pressione rapidamente para a
próxima música, pressione e
segure para aumentar o volume.
⑧

1. Botão liga / desliga: pressione
e segure para "ligar / desligar"
2. Mic

⑦
⑨

⑩

7. USB: Pode decodificar e
reproduzir áudio no formato MP3
quando colocado o cartão USB
na entrada.
8. AUX: Pode reproduzir áudio via
cabo AUX de 3,5 mm para
dispositivo de áudio
9.TF: pode decodificar e
reproduzir áudio no formato MP3
quando colocado o cartão TF na
entrada.
10. Entrada de carregamento DC
5V: Use o cabo de carregamento
micro USB padrão para
carregamento de energia.
Nota: No modo FM, coloque o
cabo AUX para obter uma
estação de rádio FM melhor.
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