SERIES
PA PESSOAL E CAIXAS DE SOM BLUETOOTH PORTÁTEIS
As caixas de som portáteis Bluetooth®
FreePlay HOME e FreePlay GO apresentam
um som poderoso e envolvente,
desenvolvidas pelos designers de alguns
dos sistemas profissionais de som e
gravação ao vivo mais amados e populares
do mundo. Com a FreePlay LIVE PA
Pessoal - conecte microfones, violões e
muito mais para levar sua apresentação na
rua, shows em cafeteria ou na noite de
karaokê a um outro nível incrivel.

PA Pessoal com Bluetooth®
ULTRA-PODEROSO, ULTRA-COMPACTO

Caixas de Som Portáteis Bluetooth®
STREAMING SEM FIO BLUETOOTH

A caixa robusta e digna de palco aloja um woofer de 6" de alto SPL e tweeters
duplos para um som poderoso que você pode levar para qualquer lugar.

Conecte seu dispositivo e desfrute de um som poderoso e envolvente.

BATERIA ION-LÍTIO INTEGRADA

Bateria com duração de até 15 horas e você pode usá-la como um powerbank
para carregar seu telefone.

Use sua caixa todo o dia com até 15 horas de operação contínua com uma única
carga.

MIXER DIGITAL DE 2 CANAIS INTEGRADO
Equipado com duas entradas combo XLR/TRS, você pode conectar microfones,
guitarras, teclados e muito mais, direto na FreePlay LIVE.

STREAMING SEM FIO BLUETOOTH
Connect your device to FreePlay LIVE™ and enjoy your favorite
tunes like you’re at the show.

FreePlay Connect APP
Obtenha controle total sobre os níveis, EQ, reverberação e muito mais direto do
seu telefone.
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BATERIA ION-LÍTIO INTEGRADA

DOIS ALTO-FALANTES PASSIVOS

Graves e headroom aprimorados para um som potente e de grande qualidade.

DIVERSÃO EM DOBRO E GARANTIDA

Conecte-se a uma segunda caixa da série FreePlay para um som ainda maior e
mais claro ou divida-os para uma experiência de audição imersiva em várias
salas.

FreePlay Connect APP

Controle a configuração de várias caixas de som diretamente do aplicativo.

SERIES

FreePlay LIVE, FreePlay HOME, FreePlay GO

FreePlay LIVE

FreePlay HOME & FreePlay GO

A POTÊNCIA EXIGIDAS PELOS PROFISSIONAIS

STREAMING SEM FIO BLUETOOTH®

• A potência total de 150W impulsiona um woofer de 6" de alto
SPL e dois tweeters para um som poderoso e envolvente

• Conecte seu dispositivo e desfrute de um som poderoso e envolvente.

BATERIA ION-LÍTIO INTEGRADA

• Até 15 horas de duração*
• Use como um powerbank para carregar seu telefone ou tablet.

BATERIA INTERNA DE ION-LITIO RECARREGÁVEL
• Até 15 horas de operação continua

PARECE QUE NÃO É MAIS ALTO QUE SUA MÚSICA

SOLTE A SUA CRIATIVIDADE

• Duas entradas combo de XLR/TRS para conectar
violões, microfones, teclados e muito mais
• Saída de monitor balanceada de 1/4"(P10) para enviar
sua mixagem para outra caixa de som ou mixer
• Entrada AUX 1/8"(P2)

• O design discreto apresenta uma bela caixa moldada em preto fosco e uma
grade de metal revestida que fica bem em qualquer lugar

O QUE ASOUTRAS CAIXAS QUEREM SER QUANDO CRESCER

• FreePlay GO e FreePlay HOME foram meticulosamente ajustados
por nossos engenheiros de áudio profissionais para um som nítido e
poderoso que reproduz fielmente sua música

STREAMING SEM FIO BLUETOOTH®

DOIS ALTO-FALANTES PASSIVOS

• Conecte seu dispositivo ao FreePlay LIVE e curta
suas músicas favoritas como se estivesse no show

• Graves e headroom aprimorados para um som potente e de
grande qualidade.

DESENVOLVIDO PARA O PALCO

DIVERSÃO EM DOBRO E GARANTIDA

• O FreePlay LIVE apresenta umgabinete moldado, durável,
grade de metal revestida e construção interna super robusta

• Conecte-se a uma segunda caixa da série FreePlay para um
som ainda maior e mais claro ou divida-os para uma
experiência de audição imersiva em várias salas.

DESIGN PROJETADO COM PRECISÃO

• Graves e headroom aprimorados para um som potente e
de grande qualidade.

FreePlay Connect APP

Aplicativo FreePlay Connect

• Baixe o aplicativo gratuito e tenha controle total sobre os níveis,
EQ, reverberação e muito mais em dispositivos iOS e Android

DIVERSÃO EM DOBRO E GARANTIDA

• Conecte-se a uma segunda caixa da série FreePlay para
um som ainda maior e mais claro ou divida-os para uma
experiência de audição imersiva em várias salas.
ADAPTADOR INCLUIDO
• Permite que você monte a caixa em pedestal de microfones normal
PESO: 8.8 lb / 4.0 kg
DIMENSÕES: 7.75 × 14 × 7 in. / 19.7 × 35.6 × 17.8 cm

• Controle a configuração de várias caixas de som diretamente do
seu dispositivo iOS e Android
 Entrada AUX 1/8"(P2)
• SAÍDA USB CHARGER: 5V / 2.4A
FreePlay GO:
PESO: 1.8 lb / 0.8 kg
DIMENSÕES: 3.25 × 8.25 × 3 in. / 8.3 × 21 × 7.6 cm
FreePlay HOME:
PESO: 4.0 lb / 1.8 kg
DIMENSÕES: 5.25 × 9.5 × 4 in. / 13.3 × 24.1 × 10.2 cm

CONFIGURAÇÕES
FreePlay LIVE

Modelo
Apliacações Gerais

FreePlay HOME
Ouvir música

Artista, palestras, karaoke, ouvir música

Perfil de Usuário

FreePlay GO

Cantores/compositores, instrumentistas, palestrantes

Aprecisadores de música, ouvintes de podcast, VOCÊ

ESPECIFICAÇÕES
Potência (WATTS)

Especificações de Desempenho

Resposta de Frequencia
Drivers
Bateria Interna
Entradas
Saidas
DSP

150W

60W

40W

60 Hz – 20 kHz

70 Hz – 20 kHz

85 Hz – 20 kHz

1 × 6" LF, 2 × 1" HF

2 × 2.5" full-range

2 × 2" full-range

Ion-Litio Recarregável

Ion-Litio Recarregável com saida USB para carregamento

2 × Combo XLR-1/4"(P10), 1 × 1/8" P2)Aux in, Bluetooth

Configurações

N/A

Saida 1/4", pre master
3-band EQ por canal, 2 × presets de EQ,
limiter de sistema

gabinete
Reforço dos Graves

1 × 1/8" Aux in, Bluetooth

limiter de sistema

Plástico Moldado, grade de metal revestido
Design com dois dutos de ar
Mesa,pedestal de mic com adaptador

design com dois falantes passivos (radiators)
Mesa

* A duração da bateria varia de acordo com o volume e o conteúdo musical
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