Bærbar Bluetooth-høyttaler

Enorm lyd. Hele dagen.
Ta kontroll over festen. Fra grillfester i hagen til helgens bilturer bringer JBL Boombox 2 varene
med kolossal bass, dristig design og utrolig 24 timers spilletid. Denne kraftige høyttaleren er
IPX7-vanntett og bærbar, og pumper ut enorm lyd hele dagen og natten. I tillegg kan du koble
til andre JBL PartyBoost-kompatible høyttalere for å få liv i festen. JBL Boombox 2 gir vennene
dine grunn til å danse, og den innebygde strømbanken holder enhetene ladet. Så du kan danse
fra skumring til daggry uten bekymring!

Funksjoner
	Det mest lydsterke bærbare
JBL-stereoanlegget noensinne
Enorm basslyd du kan føle
Hold liv i festen med 24 timers spilletid
Hopp i det med det vanntette IPX7-designen
Sterk, dristig design
Få fart på moroa med PartyBoost
Slå på med den innebygde strømbanken

Bærbar Bluetooth-høyttaler

Funksjoner og fordeler

Tekniske spesifikasjoner

Det mest lydsterke bærbare JBL-stereoanlegget noensinne
Skru opp lyden. Helt opp. Få den høyeste, mest massive JBL Signature Pro-lyden på vår
kraftigste bærbare høyttaler, JBL Boombox 2.

Generell spesifikasjon
	
Transdusere: 2 x 106mm (4")
basshøyttaler, 2 x 20mm (0.75")
diskanthøyttaler
	
2 x 40 W RMS woofer + 2 x 40 W RMS
diskanthøyttaler (vekselstrømmodus)
	
2 x 30 W RMS woofer + 2 x 30 W RMS
diskanthøyttaler (batterimodus)
	
Strøminngang: 24 V / 4,2 A
	
Frekvensrespons: 50 Hz – 20 kHz
	
Signal/støyforhold: > 80 dB
	
Batteritype: Li-ion-polymer 72,6 Wh
	
Batteriets ladetid: 6,5 timer (24 V / 4,2 A)
	
Musikkavspillingstid: opp til 24 timer
(avhengig av volumnivå og lydnivå)
USB-spesifikasjon
	
USB-utgang: 5 V / 2,0 A (maks.)
Trådløs spesifikasjon
	
Bluetooth®-versjon: 5,1
	
Bluetooth®-profiler: A2DP 1,3, AVRCP 1,6
	
Bluetooth®-senders frekvensområde:
2,402 GHz – 2,480 GHz
	
Bluetooth®-senderstyrke: ≤ 10 dBm
(EIRP)
	
Bluetooth®-senders modulasjon:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensjoner
	
Dimensjoner (B x H x D):
484 x 201 x 256 mm
(19.1" x 7.9" x 10.1")
	
Vekt: 5,9 kg (13 Ibs)

Enorm basslyd du kan føle
Dansefester er avhengig av bass, så la vennene dine føle det. JBL Boombox 2 pumper ut kraftig,
dyp bass, akkurat som din foretrukne JBL-drevne klubb.
Hold liv i festen med 24 timers spilletid
Moroa trenger aldri stoppe. Med en utrolig 24 timers batterilevetid lar JBL Boombox 2 deg feste
hele dagen og natten.
Hopp i det med det vanntette IPX7-designen
Ta med høyttalerne dine hvor som helst. Bassengfest? Perfekt. Plutselig skybrudd? Det går fint.
Strandfest? JBL Boombox 2 er IPX7-vanntett for sikker utendørsunderholdning.
Sterk, dristig design
Elegant. Dristig. Kraftig. Med dets ikoniske grephåndtak og stilige sidelister vil JBL Boombox 2
være et blikkfang uansett hvor du tar den.
Få fart på moroa med PartyBoost
PartyBoost lar deg koble sammen flere JBL PartyBoost-kompatible høyttalere for å få liv på festen.
Slå på med den innebygde strømbanken
Ikke sett festen på pause. En innebygd strømbank lar deg lade enhetene dine uten å stanse
musikken.

Hva inneholder boksen?
1 x JBL Boombox 2
1 x JBL strømadapter
1 x garantikort
1 x hurtigstartveiledning
1 x garantikort
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