
Divoom Bluetune Bean, Dengarkan Musik Sambil Selfie

Mungkin Anda mengira, jika portable speaker hanya bisa difungsikan untuk mendengarkan musik 
semata. Atau sebagai audio personal yang bisa dibawa kemana saja dan dimana saja dapat 
mendengarkan musik. Tapi, tidak untuk Divoom Bluetune Bean with Selfie Remote Shutter karena 
bluetooth speaker ini memiliki keunikan dari fiturnya yang bisa difungsikan untuk melakukan 
selfie.  

Bagi pecinta selfie, ini merupakan pilihan tepat yang akan membuat Anda ceria sepanjang waktu. 
So, penasaran? Yuk simak ulasan berikut. 

Fitur selfie remote shutter

Fitur ini bisa membuat anda semakin ekspresif sepanjang
hari. Dengan menekan tombol kamera pada bagian bodi
speaker, maka momen spesial Anda bisa difoto dengan
indah. Ditambah lagi, jarak  maksimal penggunaan selfie
remote shutter hingga 30 feet, bisa membuat Anda lebih
leluasa menggunakannya. 

Asiknya, ketika sedang mendengarkan musik Anda bisa
melakukan aksi selfie bersama teman-teman dengan
nyaman. Cara penggunaannya pun mudah, cukup
hubungkan speaker dengan smartphone melalui koneksi
Bluetooth kemudian aktifkan mode kamera pada
smartphone. And take your selfie, smile... 

 Desain ringan dan ringkas

Selain itu, desainnya yang ringan dan ringkas semakin 
memberikan kemudahan untuk dibawa kemana saja. 
Apalagi, terdapat carabiner yang bisa dikaitkan pada 
ransel atau tas Anda ketika berpergian ke suatu tempat. 
Wow, menyenangkan bukan?

Bagi pecinta alam, speaker ini bisa menjadi teman setia 
perjalanan Anda. Bisa digantungkan pada ransel Anda, 
dan kemudian putar lagu kesayangan. Maka selama 



perjalanan pendakian, tetap merasa semangat tanpa rasa boring. 

Suara jernih dan terdengar jelas

Kualitas suara memang menjadi prioritas utama pada sebuah
speaker. Untuk itu, Divoom Bluetune Bean memberikan hasil
audio yang jernih, jelas dan detail berkat fitur Crystal Clear.
Suara bass lebih dalam, vocal dan instrumen terdengar lebih
seimbang sehingga menciptakan nuansa musik yang nyaman.

Disamping itu, bluetooth speaker ini juga memberikan hasil
suara bulat dan tidak menyebar. Mengikuti bentuk speaker
yang membulat, sehingga audio yang dihasilkan lebih
terfokus dan tetap powerful meski berukuran kecil. Ditambah
lagi, speaker ini bisa difungsikan untuk menerima panggilan
telepon karena dilengkapi dengan microphone.  

Long-last battery life

Divoom Bluetune Bean memberikan kenyamanan yang lebih 
baik dengan daya tahan baterai lebih lama. Anda bisa 
mendengarkan musik hingga 6 jam lamanya dengan kapasitas 
500mAh. Bila kehabisan daya, maka bisa dicharge ulang dengan
jangka waktu selama minimal 2 jam. Jadi, tidak perlu takut akan
ketahanan daya speaker, karena Anda akan dimanjakan dengan 
kualitas terbaik dari Divoom. 

Aksi selfie dan musikmu menjadi satu kesatuan utuh untuk tetap
tampil penuh semangat dan percaya diri. Jadi, masih ragu untuk 
memilih Divoom Bluetune Bean with Selfie Remote Shutter? 

  


