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On The Go là dòng loa đa năng được thiết kế 

dành cho người yêu nhạc, chơi guitar, ca sĩ, DJ… 

nghe và chơi nhạc, ca hát tại nhà hay mang theo 

cho các bữa tiệc, sự kiện, picnic… vừa và nhỏ.

OTG215 đáp ứng nhu cầu âm thanh biểu diễn 

chất lượng cho nhóm chơi nhạc từ 300 khán giả.

On The Go là loa di động linh hoạt nhất được 

trang bị bộ trộn 6 kênh bao gồm cổng phát lại 

USB, Bluetooth không dây 5.0, hai micrô không 

dây chất lượng cao và hai đầu vào mic / đường 

truyền. 

ON THE GO 215

Perform withPlay instrument with

Pin tích hợp giúp bữa tiệc của bạn kéo dài đến 6 - 8 giờ mà không cần nguồn điện.

GREAT SOUND FAST



LOA Woofer Size: 15" x 2

Treble Size: 1" horn

Công suất: 450W Dynamic 

Đáp ứng tần số: 32 - 20 kHz

MICRO
KHÔNG DÂY

NGUỒN ĐIỆN Điện áp đầu vào: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

BATTERY LIFE

BATTERY

BATTERY
RECHARGE TIME 8h

8h

12V - 24Ah

KHỐI LƯỢNG (KG) 22kg

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)

470 x 380 x 1100mm

CỔNG VÀO Bluetooth 5.0 APTx

3.5 mm Input

6 mm Mic/Line x 2 

Wreless mic intergrated x 2 pcs 

Công suất: 2 x AA  Pin alkaline

Tần số vận hành: 805 - 825 Mhz 

Available Channels: 16

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÍNH NĂNG
Kết nối Bluetooth 5.0 APTx, Cổng phát lại 

USB, đầu vào mic / đường truyền.  6mm x 2, 

micrô không dây chất lượng cao x 2

On The Go có thể được sử dụng cá nhân để 

nghe nhạc hoặc chơi guitar, organ cũng 

như cho một ban nhạc nhỏ biểu diễn cho 

một nhóm khán giả vừa và nhỏ.

Bạn có thể thực hiện hầu hết mọi thứ từ hát 

karaoke, hát, guitar, organ, phát nhạc… với 

On The Go tại nhà hay mọi nơi với chất 

lượng âm thanh chuyên nghiệp.
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