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قابلیت استریوی بی سیم واقعی
TWS

کافیســت قابلیــت TWS را بــر روی دو سیســتم 
صوتــی مشــابه جــی پــاس فعــال کنیــد، آنــگاه بــا  
پخــش کــردن موســیقی، از طریق اتصال بی ســیم 
سیســتم هــا، صــدا از هــر دو سیســتم صوـتـی 
مشــابه جــی پــاس بطور همزمان پخش مــی گردد.

TWS

جلوه های نور 
Flashing LED

 

جلــوه نــوری دلخــواه خــود را بــر روی سیســتم هــای 
صوتی جی پاس انتخاب کنید و از زیبایی دستگاه 

و هیجــان محیط لــذت ببرید.

ساب ووفر بی سیم
Wireless Subwoofer

ســاب ووفــر هــای بــی ســیم بلندگــو هــای خطــی 
عــاوه بــر زیبایــی اســتفاده راحت و چیدمان مناســبی  

را بــرای شــما ایجــاد مــی کنــد.

ورودی گیتار 
Guitar In

 

گیتـــار خـــود را به سیستـــم صوتـــی جـــی پـــاس 
متصـــل کنیـــد موزیک مورد عاقه خود را بنوازید 

و دیگــران را بــه وجــد آوریــد.

بلوتوث 
Bluetooth

                              

به راحتی و با اســتفاده از بلوتوث به سیســتم های 
ــاس متصــل  صوتــی و بلندگوهــای خطــی جــی پ
شــوید و محتــوای صوـتـی مــورد عاقــه خــود را 

پخــش نماییــد.  

اسپیکر های قابل حمل جی پاس
با باتری های شارژی قدرتمند 

 

سیســتم هــای صوتــی قابــل شــارژ جــی پــاس بــا 
باتــری هــای قدرتمند و نگهداری شــارژ طوالنی هر جا 

کــه بخواهیــد همــراه شــما خواهنــد بــود.
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Sound Bar  |  GSO - K6315SN

بلندگوی خطی 150وات3.1 کانال
مجهز به ساب ووفر 150وات بی سیم

Bluetooth قابلیت بلوتوث
Standby قابلیت حالت آماده به کار

EQ حالت جلوه صدای چندگانه
USB درگاه

LINE ورودی خطی
ورودی ُاپتیکال

 LED نشانگر
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Sound Bar  | GSO - K624EN

بلندگوی خطی 40 وات 2.1 کانال
مجهز به ساب ووفر 40 وات بی سیم

Bluetooth  قابلیت بلوتوث
Standby قابلیت حالت آماده به کار

EQ حالت جلوه صدای چندگانه
LINE ورودی خطی

ورودی ُاپتیکال
LED نشانگر
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Sound Bar | GSO - K225SN

بلندگوی خطی 50 وات 2.1 کانال
مجهز به ساب ووفر داخلی 40 وات

Bluetooth قابلیت بلوتوث
Standby قابلیت حالت آماده به کار

Treble & Bass قابلیت تنظیم دستی صدای زیر و بم
EQ حالت جلوه صدای چندگانه

AUX ورودی
ورودی ُاپتیکال

ورودی کواکسیال
LED نشانگر
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Party Speaker  |  GPA - KB37N

خروجی صدای 30 وات
باتری قابل شارژ

نگهداری شارژ تا 5 الی 9 ساعت
EQ حالت جلوه صدای چندگانه
Bass تقویت کننده صدای بم

Bluetooth مجهز به بلوتوث
استریوی بی سیم واقعی

تنظیم پخش نور های مختلف )نورپردازی(
USB درگاه

SD Card درگاه
Guitar in و Mic in دارای درگاه میکروفون و گیتار

FM مجهز به تیونر
LINE ورودی خطی

قابلیت کارائوکه
ساب ووفر 15 اینچ

LED نمایشگر

TWS  (True Wireless Stereo)   
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Party Speaker  |  GPA - KB56N

اسپیکر قابل حمل مجهز به دستگیره چمدانی
خروجی صدای 50 وات

باتری قابل شارژ
نگهداری شارژ تا 8 ساعت

EQ حالت جلوه صدای چندگانه
Bluetooth مجهز به بلوتوث

استریوی بی سیم واقعی 
تنظیم پخش نور های مختلف )نورپردازی(

USB درگاه
Guitar in و Mic in دارای درگاه میکروفون و گیتار

Bass تقویت کننده صدای بم
FM مجهز به تیونر
LINE ورودی خطی

قابلیت کارائوکه
LED نمایشگر

TWS (True Wireless Stereo)   
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Party Speaker  |  GPA - KN35N

خروجی صدای 30 وات
EQ حالت جلوه صدای چندگانه

Bluetooth مجهز به بلوتوث
استریوی بی سیم واقعی 

تنظیم پخش نور های مختلف )نورپردازی(
USB درگاه

Mic in دارای درگاه میکروفون
Bass تقویت کننده صدای بم

FM مجهز به تیونر
LINE ورودی خطی

قابلیت کارائوکه
LED نمایشگر

TWS (True Wireless Stereo)   

''مشخصاتواقعیممکناستدرزمانخریدبهدلیلتغییراتمحصول،متفاوتباشد.''
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www.gpluselectronics.com

02 1 -84733


