Technická specifikace jukeboxů
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Jukebox je mobilní na kolečkách.
š = 106 cm, v = 153 cm, h = 68 cm.
Zesilovač 2 x 125 W a sedmipásmový equalizér.
230 V/ 50 Hz.
Zvukový záznam je ve formátu mp3, ogg, flac v internetové databázi velikostí 3TB.
Internetové připojení umožní stáhnout nové skladby, aktualizace.
Přehledně zobrazené menu na širokoúhlém 22”, 16:9 (16:10) LCD monitoru.
Mikrofon pro karaoke.
V režimu AUTOPLAY jukebox automaticky přehrává náhodné nebo předvolené skladby v zadaném
časovém intervalu.
Jedna písnička do 5 minut stojí 5 Kč. Při vhozu 20 Kč se získá bonusová skladba navíc. A při vhozu 50 Kč
jsou bonusy 3. Cena písničky se počítá dle délky.
Dálkový ovladač reguluje hlasitost skladby, předčasné ukončení skladby a umožňuje Free Play pro
obsluhu provozovny.
Za poplatek je možné předbíhání zvolených skladeb. Lze nastavit automatické zeslabení zvuku v nočním
režimu a opětovné zesílení po ukončení nočního klidu. Ve Free Play (Happy Hour) se nastaví časové
rozmezí, ve kterém se hraje zcela zdarma.
Možnost statistického výpisu četnosti hraní každé skladby nebo alba.
Jukebox lze připojit na externí televizi ve vašem podniku přes HDMI.
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Jukebox je mobilní na kolečkách.
š = 106 cm, v = 153 cm, h = 68 cm.
Zesilovač 2 x 125 W a sedmipásmový equalizér.
230 V/ 50 Hz.
Zvukový záznam je ve formátu mp3, ogg, flac v internetové databázi velikostí 3TB.
Internetové připojení umožní stáhnout nové skladby, aktualizace.
Přehledně zobrazené menu na širokoúhlém 22”, 16:9 (16:10) LCD monitoru.
Mikrofon pro karaoke.
V režimu AUTOPLAY jukebox automaticky přehrává náhodné nebo předvolené skladby v zadaném
časovém intervalu.
Jedna písnička do 5 minut stojí 5 Kč. Při vhozu 20 Kč se získá bonusová skladba navíc. A při vhozu 50 Kč
jsou bonusy 3. Cena písničky se počítá dle délky.
Dálkový ovladač reguluje hlasitost skladby, předčasné ukončení skladby a umožňuje Free Play pro
obsluhu provozovny.
Za poplatek je možné předbíhání zvolených skladeb. Lze nastavit automatické zeslabení zvuku v nočním
režimu a opětovné zesílení po ukončení nočního klidu. Ve Free Play (Happy Hour) se nastaví časové
rozmezí, ve kterém se hraje zcela zdarma.
Možnost statistického výpisu četnosti hraní každé skladby nebo alba.
Jukebox lze připojit na externí televizi ve vašem podniku přes HDMI.
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Jukebox je mobilní na kolečkách.
š = 89 cm, v = 150 cm, h = 64 cm.
Zesilovač 2 x 125 W a sedmipásmový equalizér.
230 V/ 50 Hz.
Zvukový záznam je ve formátu mp3, ogg, flac v internetové databázi velikostí 3TB.
Internetové připojení umožní stáhnout nové skladby, aktualizace.
Přehledně zobrazené menu na 4:3, 21”, 4:3 (5:4) LCD monitoru.
Mikrofon pro karaoke.
V režimu AUTOPLAY jukebox automaticky přehrává náhodné nebo předvolené skladby
v zadaném časovém intervalu.
Jedna písnička do 5 minut stojí 5 Kč. Při vhozu 20 Kč se získá bonusová skladba navíc. A při vhozu 50 Kč
jsou bonusy 3. Cena písničky se počítá dle délky.
Dálkový ovladač reguluje hlasitost skladby, předčasné ukončení skladby a umožňuje Free Play pro
obsluhu provozovny.
Za poplatek je možné předbíhání zvolených skladeb. Lze nastavit automatické zeslabení zvuku v nočním
režimu a opětovné zesílení po ukončení nočního klidu. Ve Free Play (Happy Hour) se nastaví časové
rozmezí, ve kterém se hraje zcela zdarma.
Možnost statistického výpisu četnosti hraní každé skladby nebo alba.
Jukebox lze připojit na externí televizi ve vašem podniku přes HDMI.
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Jukebox je mobilní na kolečkách.
š = 89 cm, v = 150 cm, h = 64 cm.
Zesilovač 2 x 125 W a sedmipásmový equalizér.
230 V/ 50 Hz.
Zvukový záznam je ve formátu mp3, ogg, flac v internetové databázi velikostí 3TB.
Internetové připojení umožní stáhnout nové skladby, aktualizace.
Přehledně zobrazené menu na 4:3, 17” 4:3 (5:4) LCD monitoru.
Mikrofon pro karaoke.
V režimu AUTOPLAY jukebox automaticky přehrává náhodné nebo předvolené
skladby v zadaném časovém intervalu.
Jedna písnička do 5 minut stojí 5 Kč. Při vhozu 20 Kč se získá bonusová skladba navíc. A při vhozu 50 Kč
jsou bonusy 3. Cena písničky se počítá dle délky.
Dálkový ovladač reguluje hlasitost skladby, předčasné ukončení skladby a umožňuje Free Play pro
obsluhu provozovny.
Za poplatek je možné předbíhání zvolených skladeb. Lze nastavit automatické zeslabení zvuku v nočním
režimu a opětovné zesílení po ukončení nočního klidu. Ve Free Play (Happy Hour) se nastaví časové
rozmezí, ve kterém se hraje zcela zdarma.
Možnost statistického výpisu četnosti hraní každé skladby nebo alba.
Jukebox lze připojit na externí televizi ve vašem podniku přes HDMI.
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Nástěnný jukebox v bílé/černé barvě.
š = 52 cm, v = 63 cm, h = 28 cm.
Zesilovač 2x 70 W a sedmipásmový equalizér.
230 V/ 50 Hz.
Zvukový záznam je ve formátu mp3, ogg, flac v internetové databázi velikostí 3TB.
Internetové připojení umožní stáhnout nové skladby, aktualizace.
Přehledně zobrazené menu na 17”, 4:3 (5:4) dotykovém LCD monitoru. Pro
ovládání menu na obrazovce jsou k dispozici i tlačítka.
Mikrofon pro karaoke.
V režimu AUTOPLAY jukebox automaticky přehrává náhodné nebo předvolené
skladby v zadaném časovém intervalu.
Jedna písnička do 5 minut stojí 5 Kč. Při vhozu 20 Kč se získá bonusová skladba navíc. A při vhozu 50 Kč
jsou bonusy 3. Cena písničky se počítá dle délky.
Dálkový ovladač reguluje hlasitost skladby, předčasné ukončení skladby a
umožňuje Free Play pro obsluhu provozovny.
Za poplatek je možné předbíhání zvolených skladeb. Lze nastavit automatické
zeslabení zvuku v nočním režimu a opětovné zesílení po ukončení nočního klidu.
Ve Free Play (Happy Hour) se nastaví časové rozmezí, ve kterém se hraje zcela
zdarma.
Možnost statistického výpisu četnosti hraní každé skladby nebo alba.
Jukebox lze připojit na externí televizi ve vašem podniku.

