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HOME THEATRES &
BLUETOOTH SPEAKERS

HOM
E THEATRES & BLUETOOTH SPEAKERS
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NSBWF350WL

• Digital LED display and Remote Control
• USB Disk and TF Card Direct for easy MP3 music
• Function:Bluetooth,USB/TF Card line in ,opt.
• Bluetooth Version: 5.0
• Output Power: 80W=40W+20W×2
• Driver Unit: 2’’x4+5.25’’ Subwoofer
• S/N>72dB
• Frequency Response: 35Hz ~ 20KHz 
• Distortion: </=1%(1K/1W)
• Soundbar size: L946xD60xH60 mm
• Subwoofer size: 160Wx230Hx230D mm

شاشة ليد رقمية وجهاز تحكم عن بعد   •
• قرص يو اس بي و بطاقة تي اف دايريكت لتشغيل المنوعات 

الموسيقية الهادئة  MP3 بسهولة
• الوظيفة: بلوتوث، مدخل يو اس بي، تقنية تعديل الصوت

• إصدار البلوتوث: إصدار 5  
• خرج القدرة: 80 وات=40 وات+20 وات*2 

• وحدة تشغيل مكبر الصوت: 2.25إنش*4+5,25إنش
• نسبة اإلشارة إلى الضجيج: أكثر من 72 ديسيبل

• االستجابة الترددية: 35 هيرتز- 20 كيلوهيرتز 
)1W/1K(%1=/< :التشويش •

• حجم مكبر الصوت: طول 946*امتداد 60*ارتفاع 60مم
• حجم السماعة: عرض 160*ارتفاع 230*امتداد 230 مم

2.1 CHANNEL SOUND BAR SPEAKER 
WITH WIRELESS SUBWOOFER

SOUND BAR WITH SUBWOOFERELECTRONICS
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SOUND BAR WITH SUBWOOFER

• Digital LED Display and Remote Control 
• USB Disk and TF Card Direct for Easy MP3 Music 
• Function: Bluetooth, USB, TF Card Line in, opt.
• Output Power: 80W=40W+20W×2 
• Driver Unit: 2''*4+ 5.25’’ Subwoofer
• S/N>72dB 
• Frequency Response: 35Hz ~ 20KHz
• Distortion: </=1% (1K/1W) 
• Working Range: Up to 10 meter
• Size: Soundbar: L946xD60xH60mm
• Subwoofer: W160xD230xH230MM 

شاشة ليد رقمية وجهاز تحكم عن بعد   •
• قرص يو اس بي و بطاقة تي اف دايريكت لتشغيل المنوعات 

الموسيقية الهادئة  MP3 بسهولة
• الوظيفة: بلوتوث، مدخل يو اس بي، تقنية تعديل الصوت

• إصدار البلوتوث: إصدار 5  
• خرج القدرة: 80 وات=40 وات+20 وات*2 

• وحدة تشغيل مكبر الصوت: 2.25إنش*4+5,25إنش
• نسبة اإلشارة إلى الضجيج: أكثر من 72 ديسيبل

• االستجابة الترددية: 35 هيرتز- 20 كيلوهيرتز 
)1W/1K(%1=/< :التشويش •

• حجم مكبر الصوت: طول 946*امتداد 60*ارتفاع 60مم
• حجم السماعة: عرض 160*ارتفاع 230*امتداد 230 مم

NSBWF300
2.1 CHANNEL DETACHABLE SOUNDBAR SPEAKER
WITH WIRED SUBWOOFER

ELECTRONICS
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SOUND BAR WITH SUBWOOFER

• Digital LED display and Remote control
• Build in DSP
• Function: Bluetooth, USB, line in, Optical, HDMI(ARC)
• Bluetooth Version: 5.0
• Power Input: AC100~245V/50-60Hz DC 24V/5A
• Output Power: 60W=30W+15W×2
• Driver Unit: 2’’x4+5.25’’ Subwoofer
• S/N>72dB
• Frequency Response: 35Hz ~ 20KHz 
• Distortion: </=1%(1K/1W)
• Soundbar size: L850xD60xH60 mm
• Subwoofer size: 170Wx320Hx360D mm

شاشة ليد رقمية وجهاز تحكم عن بعد   •
• معالج إشارة رقمي مدمج • الوظيفة: بلوتوث، مدخل يو اس 

بي، تقنية تعديل الصوت،تقنية تضخيم اإلشارة الضوئية، تقنية 
إرجاع الصوت • إصدار البلوتوث: إصدار 5  

• دخل القدرة: تيار متردد 100-245 فولت/50-60 هيرتز، تيار مستمر 
24 فولت/5 أمبير • خرج القدرة: 60 وات= 30 وات+15 وات*2 

• وحدة تشغيل السماعة: 2إنش*4+5.25إنش 
• نسبة اإلشارة إلى الضجيج: أكثر من 72 ديسيبل

• االستجابة الترددية: 35 هيرتز- 20 كيلوهيرتز
)1W/1K(%1=/< :التشويش •

• حجم مكبر الصوت: طول 850*امتداد 60*ارتفاع 60مم
• حجم السماعة: عرض 170*ارتفاع 320*امتداد 360 مم

NSBWF150WL
2.1 CHANNEL STEREO SURROUND
SOUND WITH WIRELESS SUBWOOFER

ELECTRONICS
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SOUND BAR ELECTRONICS

NSB10

• Easy to control on/off and volume control
• High-Glossy outlook enclosure
• Good match with LCD Monitor and digital device
• Function: Bluetooth, AUX IN, USB/TF PLAY
• Bluetooth Version: 4.2
• Power Input: AC100~245V/50-60Hz, DC 18V/2A
• Speaker Size: 2.5’’*4
• Impendence: 4 Ohm
• RMS: 40W = 20W*2  
• Frequency Response: 60Hz ~ 18KHz 
• Dimensions: L750xW55xH60 mm

2.0 CHANNEL BLUETOOTH 
SOUND BAR SPEAKER

• تحكم سهل في  وضع اإليقاف/ التشغيل ومستوى الصوت 
• غالف خارجي فاخر شديد اللمعان

• يتوافق مع شاشة الكريستال LCD والجهاز الرقمي
• الوظيفة: تقينة بلوتوث، تقنية تكبير الصوت AUX IN، يو اس 

بي/ بطاقة ذاكرة TF  • إصدار البلوتوث: إصدار  4.2 
• دخل القدرة: تيار متردد 100-245 فولت/50-60 هيرتز، تيار 

مستمر 18 فولت/2 أمبير 
• حجم مكبر الصوت : 2.5 إنش*4 

• المقاومة: 4 اوم  • القوة: 40 وات= 20 وات*2 
• االستجابة الترددية: 60 هيرتز- 18 كيلوهيرتز

• األبعاد: طول 760*عرض55* ارتفاع 80 مم  
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NHT6600BT

• Output power(RMS): 50W+18Wx5 RMS 
• 5.1 channel 
• With USB / SD, Digital FM radio and bluetooth 
• LED display 
• With remote 
• Subwoofer speaker 
• Satellite speakers: 5 
• Frequency response – 40Hz-20KHz (satellite) 
• Power supply: 220 ~ 240V, 50/60Hz

مخرج الكهرباء: 50 واط + 18 واط * 5 )آر أم أس(   •
• قناة 5.1 

• وحدة USB/SD، بلوتوث وراديو اف ام رقمي.  
 LED عرض بتقنية •

• مع تحكم عن بعد 
• مكبر النغمات الفرعي 

• مكبرات القمر الصناعي: 5 
• استجابة التردد – 40 هرتز- 20 كيلو هرتز )قمر صناعي( 

• مزود طاقة: 220 ~ 240 فولط، 50/60 هرتز

5.1 CHANNEL HOME THEATRE
WITH BLUETOOTH

HOME THEATRESELECTRONICS
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NHT6100BTR

• Voltage:110~240V,50/60Hz
• Rated power:50 Wats+10W*5
• Speaker driver:8inch+3inch*5
• LED display
• Digital amplifier and switch power resource
• Audio Input: Bluetooth, USB, SD Card, 
 WMA FM, Auxiliary
• Remote control
• Impedance:6Ω
• Response Frequency:40Hz-18KHz
• Sensitivity: 500±50mV
• Signal to Noise Ratio>80dB
• BS Plug

جهد التيار: 110-240 فولت، 60/50 هرتز   •
القدرة االسمية: 50 وات+10وات*5   •

محرك مكبر الصوت: 8 أنش+3 إنش*5   •
 LED شاشة عرض  •

مضخم صوت رقمي ومفتاح مصدر الطاقة   •
مقبس دخل  صوت: بلوتوث، وصلة USB، قارئ بطاقة   •

الذاكرة، جهاز ارسال اف ام، جهاز مساعد
تحكم عن بعد  •

المعاوقة/ المقاومة الكلية: 6 أوم   •
االستجابة الترددية: 40 هرتز- 18 كيلوهرتز   •

الحساسية الكهربائية: 500+50 ملي فولت   •
نسبة اإلشارة إلى الضجيج: .< 80 ديسيبل   •

BS قابس  •

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

HOME THEATRES ELECTRONICS
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NHT6500BT

• Voltage:110~240V,50/60Hz,and DC12V
• Rated power:25 Wats+10W*5
• Speaker driver:6.5inch+3inch*5
• LED display
• Digital amplifier and switch power resource
• Audio Input: Bluetooth, USB, SD Card, 
 WMA FM, Auxiliary
• Remote control
• Impedance:4Ω
• Response Frequency:50Hz-18KHz
• Signal to Noise Ratio>78dB
• BS Plug

جهد التيار: 110-240 فولت، 60/50 هرتز   •
القدرة االسمية: 25 وات+10وات*5   •

محرك مكبر الصوت: 6.5 إنش+ 3 إنش*5   •
 LED شاشة عرض  •

مضخم صوت رقمي ومفتاح مصدر الطاقة   •
مقبس دخل الصوت: بلوتوث، وصلة USB، قارئ بطاقة   •

الذاكرة، جهاز ارسال اف ام، جهاز مساعد
تحكم عن بعد  •

المعاوقة/ المقاومة الكلية: 4 أوم   •
االستجابة الترددية: 50 هرتز-18 كيلوهرتز  •

نسبة اإلشارة إلى الضجيج: .< 78 يسيبل   •
BS قابس  •

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

HOME THEATRESELECTRONICS
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HOME THEATRES ELECTRONICS

NHT6500BT-TR

• Voltage:110~240V,50/60Hz,and DC12V
• Rated power:25 Wats+10W*5
• Speaker driver:6.5inch+3inch*5
• LED display
• Digital amplifier and switch power resource
• Audio Input: Bluetooth, USB, SD Card, 
 WMA FM, Auxiliary
• Remote control
• Impedance:4Ω
• Response Frequency:50Hz-18KHz
• Signal to Noise Ratio>78dB
• BS Plug

جهد التيار: 110-240 فولت، 60/50 هرتز   •
القدرة االسمية: 25 وات+10وات*5   •

محرك مكبر الصوت: 6.5 إنش+ 3 إنش*5   •
 LED شاشة عرض  •

مضخم صوت رقمي ومفتاح مصدر الطاقة   •
مقبس دخل الصوت: بلوتوث، وصلة USB، قارئ بطاقة   •

الذاكرة، جهاز ارسال اف ام، جهاز مساعد
تحكم عن بعد  •

المعاوقة/ المقاومة الكلية: 4 أوم   •
االستجابة الترددية: 50 هرتز-18 كيلوهرتز  •

نسبة اإلشارة إلى الضجيج: .< 78 يسيبل   •
BS قابس  •

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH
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ELECTRONICS HOME THEATRES

NHT6100BTB

• Voltage:110~240V,50/60Hz
• Rated power:50 Wats+10W*5
• Speaker driver:8inch+3inch*5
• LED display
• Digital amplifier and switch power resource
• Audio Input: Bluetooth, USB, SD Card, 
 WMA FM, Auxiliary
• Remote control
• Impedance:6Ω
• Response Frequency:40Hz-18KHz
• Sensitivity: 500±50mV
• Signal to Noise Ratio>80dB
• BS Plug

جهد التيار: 110-240 فولت، 60/50 هرتز   •
القدرة االسمية: 50 وات+10وات*5   •

محرك مكبر الصوت: 8 أنش+3 إنش*5   •
 LED شاشة عرض  •

مضخم صوت رقمي ومفتاح مصدر الطاقة   •
مقبس دخل  صوت: بلوتوث، وصلة USB، قارئ بطاقة   •

الذاكرة، جهاز ارسال اف ام، جهاز مساعد
تحكم عن بعد  •

المعاوقة/ المقاومة الكلية: 6 أوم   •
االستجابة الترددية: 40 هرتز- 18 كيلوهرتز   •

الحساسية الكهربائية: 500+50 ملي فولت   •
نسبة اإلشارة إلى الضجيج: .< 80 ديسيبل   •

BS قابس  •

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH
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HOME THEATRES ELECTRONICS

NHT6100BTS

• Voltage:110~240V,50/60Hz
• Rated power:50 Wats+10W*5
• Speaker driver:8inch+3inch*5
• LED display
• Digital amplifier and switch power resource
• Audio Input: Bluetooth, USB, SD Card, 
 WMA FM, Auxiliary
• Remote control
• Impedance:6Ω
• Response Frequency:40Hz-18KHz
• Sensitivity: 500±50mV
• Signal to Noise Ratio>80dB
• BS Plug

جهد التيار: 110-240 فولت، 60/50 هرتز   •
القدرة االسمية: 50 وات+10وات*5   •

محرك مكبر الصوت: 8 أنش+3 إنش*5   •
 LED شاشة عرض  •

مضخم صوت رقمي ومفتاح مصدر الطاقة   •
مقبس دخل  صوت: بلوتوث، وصلة USB، قارئ بطاقة   •

الذاكرة، جهاز ارسال اف ام، جهاز مساعد
تحكم عن بعد  •

المعاوقة/ المقاومة الكلية: 6 أوم   •
االستجابة الترددية: 40 هرتز- 18 كيلوهرتز   •

الحساسية الكهربائية: 500+50 ملي فولت   •
نسبة اإلشارة إلى الضجيج: .< 80 ديسيبل   •

BS قابس  •

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH
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HOME THEATRESELECTRONICS

NHT6100BTG

• Voltage:110~240V,50/60Hz
• Rated power:50 Wats+10W*5
• Speaker driver:8inch+3inch*5
• LED display
• Digital amplifier and switch power resource
• Audio Input: Bluetooth, USB, SD Card, 
 WMA FM, Auxiliary
• Remote control
• Impedance:6Ω
• Response Frequency:40Hz-18KHz
• Sensitivity: 500±50mV
• Signal to Noise Ratio>80dB
• BS Plug

جهد التيار: 110-240 فولت، 60/50 هرتز   •
القدرة االسمية: 50 وات+10وات*5   •

محرك مكبر الصوت: 8 أنش+3 إنش*5   •
 LED شاشة عرض  •

مضخم صوت رقمي ومفتاح مصدر الطاقة   •
مقبس دخل  صوت: بلوتوث، وصلة USB، قارئ بطاقة   •

الذاكرة، جهاز ارسال اف ام، جهاز مساعد
تحكم عن بعد  •

المعاوقة/ المقاومة الكلية: 6 أوم   •
االستجابة الترددية: 40 هرتز- 18 كيلوهرتز   •

الحساسية الكهربائية: 500+50 ملي فولت   •
نسبة اإلشارة إلى الضجيج: .< 80 ديسيبل   •

BS قابس  •

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH
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HOME THEATRES ELECTRONICS

NHT6100BTG-TR

• Voltage:110~240V,50/60Hz
• Rated power:50 Wats+10W*5
• Speaker driver:8inch+3inch*5
• LED display
• Digital amplifier and switch power resource
• Audio Input: Bluetooth, USB, SD Card, 
 WMA FM, Auxiliary
• Remote control
• Impedance:6Ω
• Response Frequency:40Hz-18KHz
• Sensitivity: 500±50mV
• Signal to Noise Ratio>80dB
• BS Plug

جهد التيار: 110-240 فولت، 60/50 هرتز   •
القدرة االسمية: 50 وات+10وات*5   •

محرك مكبر الصوت: 8 أنش+3 إنش*5   •
 LED شاشة عرض  •

مضخم صوت رقمي ومفتاح مصدر الطاقة   •
مقبس دخل  صوت: بلوتوث، وصلة USB، قارئ بطاقة   •

الذاكرة، جهاز ارسال اف ام، جهاز مساعد
تحكم عن بعد  •

المعاوقة/ المقاومة الكلية: 6 أوم   •
االستجابة الترددية: 40 هرتز- 18 كيلوهرتز   •

الحساسية الكهربائية: 500+50 ملي فولت   •
نسبة اإلشارة إلى الضجيج: .< 80 ديسيبل   •

BS قابس  •

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH
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HOME THEATRESELECTRONICS
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HOME THEATRES ELECTRONICS

NHT5000BTN

• Output power – 10000W PMPO 
• 5.1 channel 
• With USB / SD, Digital FM radio and bluetooth 
• LED display 
• With remote 
• Speaker unit - 5.25” + 3”x 5 
• Frequency response – 40Hz-20KHz (satellite) 
• Power supply: 220 ~ 240V, 50/60Hz

الطاقة القصوى - 10000 واط   •
قناة 5.1   •

وحدة USB/SD، بلوتوث وراديو اف ام رقمي.    •
 LED عرض بتقنية •

• مع تحكم عن بعد 
 5x”3 + ”5.25 – قياس مكبر الصوت •

• استجابة التردد – 40 هرتز- 20 كيلو هرتز )قمر صناعي( 
• مزود طاقة: 220 ~ 240 فولط، 50/60 هرتز

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH
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HOME THEATRESELECTRONICS

NHT3100BT

• Voltage: AC110~240V-50/60Hz, and DC12V
• Output Power: 25W+10W×3                                  
• Speaker Driver:6.5”×1+3”×3,
• Solution: Digital Amplifier 
• Response Frequency: 50Hz-18kHz
• Sensitivity: 88±3dB
• Impedance: 4Ω
• With BT/FM/USB/MP3/SD card/Remote
• BS Plug

• جهد التيار: 110-240 فولت، 60/50 هرتز 
• القدرة االسمية: 25 وات+10وات*3 

• محرك مكبر الصوت: 6.5 إنش+ 3 إنش*3 
• Solution:  مضخم صوت رقمي

• االستجابة الترددية: 50 هرتز- 18 كيلوهرتز
• الحساسية الكهربائية: 88+3 ديسيبل

• المعاوقة/ المقاومة الكلية: 4 أوم 
• مع بي تي BT/ اف ام FM/ ام بيMP3 3/قارئ بطاقة الذاكرة/ 

BS تحكم عن بعد  • قابس

3.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH
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NHT3100BTR1

• Voltage: AC110~240V-50/60Hz, and DC12V
• Output Power: 25W+10W×3                                  
• Speaker Driver:6.5”×1+3”×3,
• Solution: Digital Amplifier 
• Response Frequency: 50Hz-18kHz
• Sensitivity: 88±3dB
• Impedance: 4Ω
• With BT/FM/USB/MP3/SD card/Remote
• BS Plug

• جهد التيار: 110-240 فولت، 60/50 هرتز 
• القدرة االسمية: 25 وات+10وات*3 

• محرك مكبر الصوت: 6.5 إنش+ 3 إنش*3 
• Solution:  مضخم صوت رقمي

• االستجابة الترددية: 50 هرتز- 18 كيلوهرتز
• الحساسية الكهربائية: 88+3 ديسيبل

• المعاوقة/ المقاومة الكلية: 4 أوم 
• مع بي تي BT/ اف ام FM/ ام بيMP3 3/قارئ بطاقة الذاكرة/ 

BS تحكم عن بعد  • قابس

3.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

HOME THEATRES ELECTRONICS
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HOME THEATRESELECTRONICS

NHT3100BTR2

• Voltage: AC110~240V-50/60Hz, and DC12V
• Output Power: 25W+10W×3                                  
• Speaker Driver:6.5”×1+3”×3,
• Solution: Digital Amplifier 
• Response Frequency: 50Hz-18kHz
• Sensitivity: 88±3dB
• Impedance: 4Ω
• With BT/FM/USB/MP3/SD card/Remote
• BS Plug

• جهد التيار: 110-240 فولت، 60/50 هرتز 
• القدرة االسمية: 25 وات+10وات*3 

• محرك مكبر الصوت: 6.5 إنش+ 3 إنش*3 
• Solution:  مضخم صوت رقمي

• االستجابة الترددية: 50 هرتز- 18 كيلوهرتز
• الحساسية الكهربائية: 88+3 ديسيبل

• المعاوقة/ المقاومة الكلية: 4 أوم 
• مع بي تي BT/ اف ام FM/ ام بيMP3 3/قارئ بطاقة الذاكرة/ 

BS تحكم عن بعد  • قابس

3.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH
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NHT3100BTB

• Voltage: AC110~240V-50/60Hz, and DC12V
• Output Power: 25W+10W×3                                  
• Speaker Driver:6.5”×1+3”×3,
• Solution: Digital Amplifier 
• Response Frequency: 50Hz-18kHz
• Sensitivity: 88±3dB
• Impedance: 4Ω
• With BT/FM/USB/MP3/SD card/Remote
• BS Plug

• جهد التيار: 110-240 فولت، 60/50 هرتز 
• القدرة االسمية: 25 وات+10وات*3 

• محرك مكبر الصوت: 6.5 إنش+ 3 إنش*3 
• Solution:  مضخم صوت رقمي

• االستجابة الترددية: 50 هرتز- 18 كيلوهرتز
• الحساسية الكهربائية: 88+3 ديسيبل

• المعاوقة/ المقاومة الكلية: 4 أوم 
• مع بي تي BT/ اف ام FM/ ام بيMP3 3/قارئ بطاقة الذاكرة/ 

BS تحكم عن بعد  • قابس

3.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

HOME THEATRES ELECTRONICS
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HOME THEATRESELECTRONICS

NHT3100BT1 

• Voltage: AC110~240V-50/60Hz, and DC12V
• Output Power: 25W+10W×3                                  
• Speaker Driver:6.5”×1+3”×3,
• Solution: Digital Amplifier 
• Response Frequency: 50Hz-18kHz
• Sensitivity: 88±3dB
• Impedance: 4Ω
• With BT/FM/USB/MP3/SD card/Remote
• BS Plug

• جهد التيار: 110-240 فولت، 60/50 هرتز 
• القدرة االسمية: 25 وات+10وات*3 

• محرك مكبر الصوت: 6.5 إنش+ 3 إنش*3 
• Solution:  مضخم صوت رقمي

• االستجابة الترددية: 50 هرتز- 18 كيلوهرتز
• الحساسية الكهربائية: 88+3 ديسيبل

• المعاوقة/ المقاومة الكلية: 4 أوم 
• مع بي تي BT/ اف ام FM/ ام بيMP3 3/قارئ بطاقة الذاكرة/ 

BS تحكم عن بعد  • قابس

3.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH
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NHT3100BT2

• Voltage: AC110~240V-50/60Hz, and DC12V
• Output Power: 25W+10W×3                                  
• Speaker Driver:6.5”×1+3”×3,
• Solution: Digital Amplifier 
• Response Frequency: 50Hz-18kHz
• Sensitivity: 88±3dB
• Impedance: 4Ω
• With BT/FM/USB/MP3/SD card/Remote
• BS Plug

• جهد التيار: 110-240 فولت، 60/50 هرتز 
• القدرة االسمية: 25 وات+10وات*3 

• محرك مكبر الصوت: 6.5 إنش+ 3 إنش*3 
• Solution:  مضخم صوت رقمي

• االستجابة الترددية: 50 هرتز- 18 كيلوهرتز
• الحساسية الكهربائية: 88+3 ديسيبل

• المعاوقة/ المقاومة الكلية: 4 أوم 
• مع بي تي BT/ اف ام FM/ ام بيMP3 3/قارئ بطاقة الذاكرة/ 

BS تحكم عن بعد  • قابس

3.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

HOME THEATRES ELECTRONICS
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HOME THEATRESELECTRONICS

NHT3100BT-TR

• Voltage: AC110~240V-50/60Hz, and DC12V
• Output Power: 25W+10W×3                                  
• Speaker Driver:6.5”×1+3”×3,
• Solution: Digital Amplifier 
• Response Frequency: 50Hz-18kHz
• Sensitivity: 88±3dB
• Impedance: 4Ω
• With BT/FM/USB/MP3/SD card/Remote
• BS Plug

• جهد التيار: 110-240 فولت، 60/50 هرتز 
• القدرة االسمية: 25 وات+10وات*3 

• محرك مكبر الصوت: 6.5 إنش+ 3 إنش*3 
• Solution:  مضخم صوت رقمي

• االستجابة الترددية: 50 هرتز- 18 كيلوهرتز
• الحساسية الكهربائية: 88+3 ديسيبل

• المعاوقة/ المقاومة الكلية: 4 أوم 
• مع بي تي BT/ اف ام FM/ ام بيMP3 3/قارئ بطاقة الذاكرة/ 

BS تحكم عن بعد  • قابس

3.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH
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HOME THEATRES ELECTRONICS

NHT2100BTN

• Power output: 15W+8W*2 (RMS) 
• Illuminated buttons 
• Audio input jack for desktop PC/MP3 players and 

other audio devices 
• RCA jacks for connecting with TV/DVD/VCD players 
• USB / SD card reader / MP3 player / FM radio 
• Subwoofer speaker: 4” 4 ohm 
• Satellite speakers: 3”x2 4 ohm 
• Frequency response: 120Hz~20 KHz (satellites) 

20Hz~170 Hz (subwoofer) 
• Power supply: N220V, 50Hz/60Hz

مخرج الكهرباء: 15 واط + 8 واط * 2 )آر أم أس(   •
• أزرار مضاءة  • مقبس دخل الصوت لسطح مكتب  الحاسب 

اآللي / مسجالت أم بي 3 واألجهزة الصوتية األخرى  
• مقابس آر سي أيه للتوصيل مع مسجالت التلفزيون / دي في 

دي / في سي دي  
• يو أس بي / قاريء بطاقة أس دي / مسجل أم بي 3 / راديو أف أم  

• مكبر النغمات الفرعي: 4 بوصة * 4 أوم 
• مكبرات القمر الصناعي: 3 بوصة * 2   4 أوم  

• إستجابة التردد: 120 هرتز ـ 20 كيلوهرز )القمر الصناعي( 20 
هرتز ـ 170 كيلوهرتز )مجهار النغمات الفرعي( 

• إمداد الطاقة: 220 فولت ، 50 هرتز / 60 هرتز 

2.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH
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• Main function: 12inch speaker/40W(RMS)
• Bluetooth/FM radio
• Lithium battery 7.4V 4400mAH(2200mah*2)
• LED light on Woofer/with trolley
 with foam/5 Knobs
• Connectors: TF/USB Card,
 Microphone Input, AUX Input 
• Accessories: 1 wireless mic, 
 Remote control, color box, Manual

 )RMS( الوظيفة األساسية: مكبر صوت 12 إنش/40 وات •
• بلوتوت/ راديو اف ام 

• بطارية ليثيوم 7.4  فولت 4400 ملي امبير ساعة )2200 ملي امبير ساعة*2( 
• ضوء ليد على مبكر الصوت ووفر/ مع بكرة / 

مع رغوة/5 مقابض  
• وصالت: تي اف TF/ بطاقة يو اس بي، 

مقبس  دخل صوت، مقبس دخل إضافي   
• الملحقات: مكروفون السلكي عدد 1، 

جهاز تحكم عن بعد، علبة األلوان، دليل االستخدام   

NTROY12401
TROLLEY SPEAKER WITH BLUETOOTH

EXTENDABLE
HANDLE

TROLLEY SPEAKERSELECTRONICS
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TROLLEY SPEAKERS ELECTRONICS

• Main function: 12inch speaker/40W(RMS)
• Bluetooth/FM radio
• Lithium battery 7.4V 220000mAH
• LED light on Woofer/with trolley
 with foam/5 Knobs
• Connectors: TF/USB Card,
 Microphone Input, AUX Input 
• Accessories: 1 wireless mic, 
 Remote control, color box, Manual

 )RMS( الوظيفة األساسية: مكبر صوت 12 إنش/40 وات •
• بلوتوت/ راديو اف ام 

• بطارية ليثيوم 7.4 فولت 220000 ملي أمبير ساعة 
• ضوء ليد على مبكر الصوت ووفر/ مع بكرة / 

مع رغوة/5 مقابض  
• وصالت: تي اف TF/ بطاقة يو اس بي، 

مقبس  دخل صوت، مقبس دخل إضافي   
• الملحقات: مكروفون السلكي عدد 1، 

جهاز تحكم عن بعد، علبة األلوان، دليل االستخدام   

NTROY12402
TROLLEY SPEAKER WITH BLUETOOTH

EXTENDABLE
HANDLE
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TROLLEY SPEAKERSELECTRONICS

• Speaker size: 15inch 
• Output power: 60W 
• Function: Bluetooth/FM radio/
 AUX/FM REMOTE                     
• Lithium battery 12V 4500mAH/
 LED light on Woofer/with foam/3 Knobs
• Connectors: TF/USB Card,
 Microphone Input, AUX Input 
• Accessories:1 wireless mic,
 Remote control, color box, Manual

• حجم مكبر الصوت: 15 إنش
• قدرة الخرج: 60 وات 

• الوظيفة: بلوتوث/راديو اف ام/ جهاز مساعد/ 
تحكم عن بعد اف ام  

• بطارية ليثيوم 12 فولت 4500 ملي امبير ساعة 
ضوء ليد على مكبر الصوت ووفر/مع رغوة/ 3 مقابض

• وصالت: تي اف TF/ بطاقة يو اس بي، 
مقبس  دخل صوت، مقبس دخل إضافي   

• الملحقات: مكروفون السلكي عدد 1، 
جهاز تحكم عن بعد، علبة األلوان، دليل االستخدام   

NTROY12-TR1
TROLLEY SPEAKER WITH BLUETOOTH

EXTENDABLE
HANDLE
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TROLLEY SPEAKERS ELECTRONICS

• Speaker size: 15inch 
• Output power: 60W 
• Function: Bluetooth/FM radio/
 AUX/FM REMOTE                     
• Lithium battery 12V 4500mAH/
 LED light on Woofer/with foam/3 Knobs
• Connectors: TF/USB Card,
 Microphone Input, AUX Input 
• Accessories:1 wireless mic,
 Remote control, color box, Manual

• حجم مكبر الصوت: 15 إنش
• قدرة الخرج: 60 وات 

• الوظيفة: بلوتوث/راديو اف ام/ جهاز مساعد/ 
تحكم عن بعد اف ام  

• بطارية ليثيوم 12 فولت 4500 ملي امبير ساعة 
ضوء ليد على مكبر الصوت ووفر/مع رغوة/ 3 مقابض

• وصالت: تي اف TF/ بطاقة يو اس بي، 
مقبس  دخل صوت، مقبس دخل إضافي   

• الملحقات: مكروفون السلكي عدد 1، 
جهاز تحكم عن بعد، علبة األلوان، دليل االستخدام   

NTROY12-TR2
TROLLEY SPEAKER WITH BLUETOOTH

EXTENDABLE
HANDLE
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• Speaker size: 15inch 
• Output power: 60W 
• Function: Bluetooth/FM radio/
 AUX/FM REMOTE                     
• Lithium battery 12V 4500mAH/
 LED light on Woofer/with foam/3 Knobs
• Connectors: TF/USB Card,
 Microphone Input, AUX Input 
• Accessories:1 wireless mic,
 Remote control, color box, Manual

• حجم مكبر الصوت: 15 إنش
• قدرة الخرج: 60 وات 

• الوظيفة: بلوتوث/راديو اف ام/ جهاز مساعد/ 
تحكم عن بعد اف ام  

• بطارية ليثيوم 12 فولت 4500 ملي امبير ساعة 
ضوء ليد على مكبر الصوت ووفر/مع رغوة/ 3 مقابض

• وصالت: تي اف TF/ بطاقة يو اس بي، 
مقبس  دخل صوت، مقبس دخل إضافي   

• الملحقات: مكروفون السلكي عدد 1، 
جهاز تحكم عن بعد، علبة األلوان، دليل االستخدام   

NTROY15601
TROLLEY SPEAKER WITH BLUETOOTH

EXTENDABLE
HANDLE

TROLLEY SPEAKERSELECTRONICS
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TROLLEY SPEAKERS ELECTRONICS

EXTENDABLE
HANDLE

• Speaker size: 15inch 
• Output power: 60W 
• Function: Bluetooth/FM radio/
 AUX/FM REMOTE                     
• Lithium battery 12V 4500mAH/
 LED light on Woofer/with foam/3 Knobs
• Connectors: TF/USB Card,
 Microphone Input, AUX Input 
• Accessories:1 wireless mic,
 Remote control, color box, Manual

• حجم مكبر الصوت: 15 إنش
• قدرة الخرج: 60 وات 

• الوظيفة: بلوتوث/راديو اف ام/ جهاز مساعد/ 
تحكم عن بعد اف ام  

• بطارية ليثيوم 12 فولت 4500 ملي امبير ساعة 
ضوء ليد على مكبر الصوت ووفر/مع رغوة/ 3 مقابض

• وصالت: تي اف TF/ بطاقة يو اس بي، 
مقبس  دخل صوت، مقبس دخل إضافي   

• الملحقات: مكروفون السلكي عدد 1، 
جهاز تحكم عن بعد، علبة األلوان، دليل االستخدام   

NTROY15602
TROLLEY SPEAKER WITH BLUETOOTH
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• Speaker size: 15inch 
• Output power: 60W 
• Function: Bluetooth/FM radio/
 AUX/FM REMOTE                     
• Lithium battery 12V 4500mAH/
 LED light on Woofer/with foam/3 Knobs
• Connectors: TF/USB Card,
 Microphone Input, AUX Input 
• Accessories:1 wireless mic,
 Remote control, color box, Manual

• حجم مكبر الصوت: 15 إنش
• قدرة الخرج: 60 وات 

• الوظيفة: بلوتوث/راديو اف ام/ جهاز مساعد/ 
تحكم عن بعد اف ام  

• بطارية ليثيوم 12 فولت 4500 ملي امبير ساعة 
ضوء ليد على مكبر الصوت ووفر/مع رغوة/ 3 مقابض

• وصالت: تي اف TF/ بطاقة يو اس بي، 
مقبس  دخل صوت، مقبس دخل إضافي   

• الملحقات: مكروفون السلكي عدد 1، 
جهاز تحكم عن بعد، علبة األلوان، دليل االستخدام   

NTROY15-TR1
TROLLEY SPEAKER WITH BLUETOOTH

TROLLEY SPEAKERSELECTRONICS

EXTENDABLE
HANDLE
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ELECTRONICS

• Speaker size: 15inch 
• Output power: 60W 
• Function: Bluetooth/FM radio/
 AUX/FM REMOTE                     
• Lithium battery 12V 4500mAH/
 LED light on Woofer/with foam/3 Knobs
• Connectors: TF/USB Card,
 Microphone Input, AUX Input 
• Accessories:1 wireless mic,
 Remote control, color box, Manual

• حجم مكبر الصوت: 15 إنش
• قدرة الخرج: 60 وات 

• الوظيفة: بلوتوث/راديو اف ام/ جهاز مساعد/ 
تحكم عن بعد اف ام  

• بطارية ليثيوم 12 فولت 4500 ملي امبير ساعة 
ضوء ليد على مكبر الصوت ووفر/مع رغوة/ 3 مقابض

• وصالت: تي اف TF/ بطاقة يو اس بي، 
مقبس  دخل صوت، مقبس دخل إضافي   

• الملحقات: مكروفون السلكي عدد 1، 
جهاز تحكم عن بعد، علبة األلوان، دليل االستخدام   

NTROY15-TR2
TROLLEY SPEAKER WITH BLUETOOTH

EXTENDABLE
HANDLE

TROLLEY SPEAKERS
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• 2x10” Speaker 
• 2 Tweeters 
• 8000 Watts PMPO.
• Wired Microphone 
• Remote Control 
• AUX Input 
• Wired Mic Input Jack
• Disco Ball and LED Lights 
• Trolley and Wheels 
• Karaoke Function
• Rechargeable Battery 6 Hours Playtime 
• Dual Voltage AC 110V-220V

• مكبر صوت 2*10  بوصة 
• مكبر صوت تويتر عدد  2 

 )PMPO( مكبر صوت 8000 وات •
• ميكروفون سلكي 

 AUX تحكم عن بعد • مدخل •
• مقبس مدخل ميكروفون سلكي 

 LED كرات ديسكو & أضواء ليد •
• حامل متحرك )Trolley( & عجالت

• وظيفة كاريوكي 
• بطارية قابلة إلعادة الشحن يمكنها استخدامها لمدة 6 

ساعات في أوقات اللعب 
• تيار متردد مزدوج الجهد 110-200 فولت 

NKDJS1000
DJ SPEAKER

DJ SPEAKERSELECTRONICS

EXTENDABLE
HANDLE

AUX INPUT
WIRELESS

CONNECTION



79
*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.

DJ SPEAKERS ELECTRONICS

• 2x10” Speaker 
• 2 Tweeters 
• 8000 Watts PMPO.
• Wired Microphone 
• Remote Control 
• AUX Input 
• Wired Mic Input Jack
• Disco Ball and LED Lights 
• Trolley and Wheels 
• Karaoke Function
• Rechargeable Battery 6 Hours Playtime 
• Dual Voltage AC 110V-220V

• مكبر صوت 2*10  بوصة 
• مكبر صوت تويتر عدد  2 

 )PMPO( مكبر صوت 8000 وات •
• ميكروفون سلكي 

 AUX تحكم عن بعد • مدخل •
• مقبس مدخل ميكروفون سلكي 

 LED كرات ديسكو & أضواء ليد •
• حامل متحرك )Trolley( & عجالت

• وظيفة كاريوكي 
• بطارية قابلة إلعادة الشحن يمكنها استخدامها لمدة 6 

ساعات في أوقات اللعب 
• تيار متردد مزدوج الجهد 110-200 فولت 

NKDJS1200
DJ SPEAKER

EXTENDABLE
HANDLE

AUX INPUT
WIRELESS

CONNECTION
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• Speaker Size: 5”*2 RMS: 15W*2(THD10%)
• Frequency Response: 70Hz--20KHz 
• S/N Ration: 65dBA
• Distortion: <0.5%(1K@1W)Item 
• Size: 450*240*240mm
• With Li battery: 2500mhA 7.4V 
• 1.Bluetooth Chip:4.2 
• 2.Playing time: 2-2.5H (80% volume) 
• 3.TWS Model
• 4.With EQ: Bass & Treble 
• 5.BT/TF/USB/AUX/FM/MIC/LIGHT 
• 6.1pc wired mic included

حجم مكبر الصوت: 5* 2 جذر متوسط المربع: 15 واط* 2 )التشوه   •
التوافقي الكلي %10( 

• االستجابة الترددية: 70 هيرتز - 20 كيلو هيرتز
نسبة اإلشارة إلى الضجيج: 65 ديسيبل   •

• التشويه: > 0.5% )1 كليو/1 واط(   • الحجم: 450* 240* 240* مم 
• مع بطارية ليثيوم: 2500 ميللي أمبير - ساعة 7.4 فولت 

• 1. شريحة البلوتوث: 4.2 
• 2.وقت التشغيل: 2- 2.5 ساعة )80% حجم الصوت( 

• 3. موديل تي دبليو إس
4. وظيفة الموازن: خاصية الصوت العالي والعميق  •

5. بلوتوث/ترانس فالش/يو إس بي/ أوكس/إف إم/ميكروفون/ضوء  •
6. ميكروفون سلكي واحد  •

NBTS100
PORTABLE SPEAKER SYSTEM WITH 
BLUETOOTH AND WIRED MIC

PORTABLE SPEAKERSELECTRONICS



81
*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.

PORTABLE SPEAKERS ELECTRONICS

• Speaker Size: 4”*2 RMS: 12W*2+2W*2 tweeter
• Frequency Response: 70Hz--20KHz 
• S/N Ration: 65dBA 
• Distortion: <0.5%(1K@1W)Item 
• Size: 460*220*210mm 
 With Li battery: 2000mhA 7.4V  
• 1.Bluetooth Chip:4.2 
• 2.Playing time: 3-4.5 HOURS 
• 3.With EQ function: Bass & Treble
• 4.BT/TF/USB/AUX/MIC/LIGHT 
• 5.1pc wired mic included

حجم السماعة: 4 بوصات * 2 جذر متوسط المربع: 12 واط* 2 +   •
2 واط* 2 مجهار عالي التردد 

• االستجابة الترددية: 70 هيرتز - 20 كيلو هيرتز 
• نسبة اإلشارة إلى الضجيج: 65 ديسيبل 

• التشويه: > 0.5% )1 كليو/1 واط(  
• الحجم: 460 * 220 * 210 مم مع بطارية ليثيوم: 2000 ميللي 

أمبير- ساعة 7.4 فولت  • 1. شريحة البلوتوث: 4.2
2.وقت التشغيل:3 - 4.5 ساعة  •

3. وظيفة الموازن: خاصية الصوت العالي والعميق  •
• 3. بلوتوث/ترانس فالش/يو إس بي/ أوكس/ميكروفون/ضوء 

• 5. ميكروفون سلكي واحد 

NBTS70
PORTABLE SPEAKER SYSTEM WITH 
BLUETOOTH AND WIRED MIC
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• Speaker Size: 4”*2 RMS: 12W*2
• Frequency Response: 70Hz--20KHz 
• S/N Ration: 65dBA
• Distortion: <0.5%(1K@1W)Item 
• Size: 430*180*192mmWith Li battery: 2000mhA 7.4V
• 1.Bluetooth Chip:4.2 
• 2.Playing time: 3-4.5 HOURS
• 3.With EQ function: Bass &Treble
• 4.BT/TF/USB/AUX/MIC/LIGHT 
• 5.1pc wired mic included

حجم مكبر الصوت: 4 بوصات * 2 جذر متوسط المربع: 12   •
االستجابة الترددية: 70 هيرتز - 20 كيلو هيرتز  واط* 2 • 

• نسبة اإلشارة إلى الضجيج: 65 ديسيبل 
• التشويه: > 0.5% )1 كليو/1 واط( 

الحجم: 430 * 180 * 192 مم مع بطارية ليثيوم: 2000 ميللي   •
أمبير- ساعة 7.4 فولت • 1. شريحة البلوتوث: 4.2 

• 2. وقت التشغيل:3 - 4.5 ساعة 
• 3. وظيفة الموازن: خاصية الصوت العالي والعميق

3. بلوتوث/ترانس فالش/يو إس بي/ أوكس/ميكروفون/  •
ضوء • 5. ميكروفون سلكي واحد

NBTS60
PORTABLE SPEAKER SYSTEM WITH 
BLUETOOTH AND WIRED MIC

PORTABLE SPEAKERSELECTRONICS
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PORTABLE SPEAKERS ELECTRONICS

• Play music wirlessly from any gadget 
• Dual passive radiators for powerful bass 
• Plug & play using USB / Memory card 
• Go beyond playlist with FM Radio 
• Answer calls with in-built mic 
• Play time: 5-8 hours 
• Charging time: 3-4 hours 
• Rated power: 2x8W 

عزف الموسيقا السلكيًا من أي جهاز.   •
• شبكة تبريد ثنائية ساكنى لصوت باس قوي 

• وصل وتشغيل باستخدام يو إس بي/بطاقة الذاكرة 
• قائمة أغاني متنوعة مع راديو إف إم. 

• اإلجابة على المكالمات من خالل ميكروفون مدمج 
• وقت العزف: 5-8 ساعات 

• وقت الشحن: 3-4 ساعات 
• الطاقة المستهلكة: 2 × 8 واط 

NBTS30
PORTABLE SPEAKER SYSTEM WITH 
BLUETOOTH AND FM-RADIO
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