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HOME STATION 12

ALL IN ONE MUSIC SYSTEM

Home Station là một dàn máy nghe nhạc đa 

phương tiện được thiết kế để sử dụng trong gia 

đình hay không gian hội trường nhỏ, sân vườn… 

phục vụ nhu cầu nghe nhạc, hát karaoke, xem 

phim.  

Kiểu dáng truyển thống, chắc chắn với 2 loa bass 

mạnh mẽ 12” và 2 loa treble dạng còi (horn 

speaker) giúp âm thanh rõ ràng, ấm, chắc khỏe. 

Home Station có thể sử dụng làm kệ để đồ trang 

trí hay để tivi trong căn phòng của bạn. 

Home station có 4 bánh xe tiện dụng trong việc di 

chuyển để linh hoạt sử dụng trong các dịp lễ hội 

hay sự kiện nhỏ. 

Thích hợp với phòng có diện tích từ 30 mét vuông 

tới 120 mét vuông.

Một sản phẩm hữu dụng với cấu hình “Tất cả 

trong Một”, đầy đủ nhất cho nhu cầu giải trí: nghe 

nhạc, xem phim, hát Karaoke và cả chơi đàn 

guitar hay các nhạc cụ khác. 

Tích hợp 2 micro không dây chất lượng cao giúp hát 

karaoke thật hay và dễ dàng.

Tích hợp 2 ngõ input 6.3mm cho đàn guitar hoặc nhạc 

cụ khác. 

Bạn có thể tùy chỉnh âm thanh bass treble với các nút 

điều khiển âm nhạc mặt trước, cũng như chơi nhạc 

trực tiếp từ cổng USB hoặc kết nối bluetooth không 

dây, khả năng kết nối với smart tivi qua cổng optical 

hoặc HDMI ARC để nghe nhạc, xem phim, hát 

karaoke.
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LOA Woofer Size: 2 x 12" (305mm)

Treble Size: 2 x 1" (51mm)

Công suất: 450W Dynamic

Đáp ứng tần số: 30 - 20 kHz

CỔNG RA

MICRO
KHÔNG DÂY

2 x Cổng ra RCA 

NGUỒN ĐIỆN Điện áp đầu vào: 220-240 VAC, 50/60 Hz

CÔNG SUẤT 450-Watt dynamic

KHỐI LƯỢNG (KG) 40kg

PHỤ KIỆN
ĐI KÈM

2 x Microphone

1 x Cáp tải điện

1 x Tài liệu hướng dẫn sử dụng

KÍCH THƯỚC
(W X D X H)

900 x 400 x 780mm

CỔNG VÀO Cổng Bluetooth không dây 5.0

2 x RCA cổng vào

5 x 6.3mm cổng (2mic & 2 guitar)

USB Player 

SD Audio Playback card

HDMI Arc

Optical Audio Input

Công suất: 2 x AA  Pin alkaline

Tần số vận hành: 730-749 Mhz

Available Channels: 16

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÍNH NĂNG
Kết nối Bluetooth 5.0, HDMI ARC, cổng Optical, 
USB. 2 cổng vào 6mm cho đàn guitar. 

Có đủ các chức năng chỉnh âm bass treble của 
micro và bộ chỉnh echo, delay, repeat, phù hợp 
với mọi giọng hát và hoạt động tốt trong mọi 
không gian sử dụng.

Tái tạo âm trầm hoàn hảo với loa siêu trầm tích 
hợp

Home Station 12 được trang bị 2 micro không 
dây để sử dụng hát karaoke dễ dàng, chỉ cần 
kết nối bluetooth giữa loa với điện thoại hoặc 
máy tính bảng là bạn có thể hát karaoke thông 
qua ứng dụng như youtube.

Homestation 12 tạo nên hệ thống "Tất cả trong 
một" tuyệt vời, là 1 phần trung tâm trong nhu 
cầu giải trí của gia đình bạn, mang đến âm 
thanh chất lượng, biến âm thanh từ TV, âm 
nhạc từ Youtube, phim ảnh  trở nên quyến rũ 
và thú vị.
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