


Loa di động DANSING HK-396 có cấu trúc thiết kế kiểu loa chuyên dùng 2 đường tiếng, được trang 
bị hệ loa thành phần chất lượng cao.

HK-396 tích hợp nguồn năng lượng khuếch đại 
Class-D mạnh mẽ với công suất đỉnh đến 400W, 
cho khả năng tái hiện tiếng hát trung thực, dày 
dặn, hòa quyện cùng nền nhạc cân bằng, chi tiết.  

Loa tweeter còi 1 inch (25.4 mm) dạng nén,
được thiết kế tối ưu đảm bảo dải âm cao
nghe sắc nét.

Loa woofer đường kính lớn 15 inches
(385mm) với thiết kế đạt độ nhạy tối ưu,
hỗ trợ giọng hát dày dặn, bung mở. 
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• Bộ micro không dây UHF tái tạo tiếng hát trung thực, hỗ trợ hát nhẹ, 
dễ luyến láy và có thể thay đổi tần số linh hoạt.
• Thiết kế mạch hạn chế hú, nhiễu…
• Thiết kế thân micro đằm chắc, màu sắc sang trọng. 

HK-396 trang bị Bluetooth chất lượng cao, ổn định đường truyền, kết 
nối với thiết bị thông minh mượt mà, cho trải nghiệm ca hát thú vị.

MICRO TÁI TẠO TIẾNG HÁT TRUNG THỰC

KẾT NỐI ỔN ĐỊNH

CÁC TÍNH NĂNG VÀ NGÕ KẾT NỐI MỞ RỘNG

Phát nhạc trực tiếp từ USB, hỗ trợ 
khe gắn thẻ nhớ SD.

Mở rộng một ngõ MIC dùng cho các 
micro có dây.

Ngõ vào tín hiệu đàn GUITAR để kết 
nối tín hiệu nhạc cụ.

Ngõ vào AUX IN kết nối tín hiệu các 
nguồn phát.

Ngõ ra AUDIO OUT chia sẻ tín hiệu 
pre-amp sang các thiết bị khác như 
loa siêu trầm, loa di động khác...
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Ứng dụng (App) karaoke PARAMAX GO cho phép người dùng giải trí trực tuyến (Online) 
mà không bị gián đoạn bởi quảng cáo.

TRẢI NGHIỆM ỨNG DỤNG KARAOKE TRỰC TUYẾN
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Thông số kỹ thuật

Cấu hình .........................................................2 đường tiếng, 2 loa thành phần
Tweeter .....................................................................................1 x 1-inch (Ø25.4 mm)
Woofer .....................................................................................1 x 15-inch (Ø385 mm)
Trở kháng .........................................................................................................................8Ω
Đáp tuyến .........................................................................40Hz    20,000Hz (±3dB)
Công suất liên tục/ đỉnh .................................................................100W/ 400W
Độ nhạy tín hiệu ngõ vào MIC/ Guitar ..............................20mV    60mV
Độ nhạy tín hiệu ngõ vào LINE IN ......................................................Max 1.4V
Nguồn sạc ...............................................................................................AC 220V 50Hz
Nguồn cho micro............................Sử dụng hai viên Pin AA1.5V/ 1 micro
Kích thước ..........................................................432.5(R) x 747(C) x 500(S) mm
Khối lượng tịnh ....................................................................................................31.4Kg

~

Giá bán lẻ đề xuất: 9,290,000đ
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DANSING LÀ THƯƠNG HIỆU THUỘC PARAMAX CORPORATION
Trụ sở chính: 53 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: KM12+200, Quốc lộ 1A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Tổng đài: 1900 1505


