Bærbar party-høyttaler utstyrt med lys og trådløs mikrofon

Syng og ta med deg festen hvor som helst.
På alt fra strandfester til festivaler, kan du se, høre og føle musikken med JBL PartyBox
On-The-Go. Skru opp lyden med 100 watt JBL Pro Sound-høyttalere som synkroniseres med et
forbløffende lysshow. Spill favorittlåtene dine via Bluetooth, USB, AUX og TWS («True Wireless
Stereo»). Få med deg en venn og syng for full hals med trådløse JBL-mikrofoner, eller bruk
instrumentinngangen til å spille med på musikken. Med flaskeåpner, polstret skulderstropp,
oppladbart batteri og IPX4-vannbeskyttelse, har JBL PartyBox On-The-Go alt du trenger for å få
festen i gang – og ta den med deg hvor som helst.
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Bærbar party-høyttaler utstyrt med lys og trådløs mikrofon
Hva inneholder boksen?
1 x JBL PartyBox On-The-Go
1 x Trådløs mikrofon
1 x Hurtigstartveiledning
1 x Garantiark
1 x Sikkerhetsdatablad
Strømkabel – avhengig av SKU-matrise

Tekniske spesifikasjoner

Funksjoner og fordeler
JBL Pro Sound
Nyt musikken fullt ut med 100 watt kraftige JBL Pro Sound-høyttalere. Både innendørs og utendørs,
leverer JBL PartyBox On-The-Go krystallklare høytoner, rene mellomtoner og en tung bass med Bass
Boost for å holde festen i gang gjennom hele natten.
Synkronisert lysshow
Lys opp festlokalet med et dynamisk lysshow som går i takt med musikken og forbløffer gjestene.
Velg mellom en rekke forhåndsinnstilte mønstre og la fargene danse til musikken mens du fokuserer
på spillelisten.
Trådløs JBL-mikrofon følger med
Syng for full hals – uten grenser, uten ledninger. JBL PartyBox On-The-Go følger med en trådløs
JBL-mikrofon med 10 meters rekkevidde.
Avanserte innstillinger for å finjustere vokalene
Stream favorittlåtene dine via Bluetooth og juster bassen, diskanten og ekkoen på mikrofonen for å få den
nøyaktige vokale effekten du vil ha. Med to mikrofoninnganger kan du synge eller rappe med en venn.
IPX4-vannbeskyttelse
Vannsprut ved stranden, på bassengfester eller i regnvær. IPX4-vannbeskyttelse beskytter
JBL PartyBox On-The-Go på fester hvor det blir litt vått.
Med den praktiske skulderstroppen kan du enkelt flytte på festen
JBL PartyBox On-The-Go følger med alt som trengs på festen – til og med en flaskeåpner på
skulderstroppen, slik at du kan nyte din favorittdrikk mens du sørger for musikken.
6 timers spilletid
Innebygd, oppladbart batteri for opptil seks timers spilletid.
Koble sammen to for enda høyere lyd
100 watt spiller høyt – men du kan spille enda høyere. Koble sammen opptil to kompatible
partyhøyttalere med True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth-koblinger.
Plug-n-play mikrofon- og instrumentinngang
Ikke bare lytt til musikken, føl musikken. Med innebygde mikrofon- og gitarinnhang kan du koble
direkte til høyttaleren og synge eller klimpre med på favorittlåtene dine, eller lage dine egne.
Sømløs Bluetooth-avspilling
Fra spillelister til DJ-mikser – spill sangene du elsker, hvor enn natten fører deg hen. JBL PartyBox
On-The-Go er kompatibel med enhver Bluetooth-aktivert enhet, så det blir enklere å få tilgang til
favorittmusikkatalogene dine og streaming-tjenester på Internett.
Koble til spillelisten din
Ingen Bluetooth-musikk? Ingen problem. Bare legg favorittspillelistene dine over på en minnepenn og
sett den i USB-porten for å spille musikk hvor som helst.
* Batterilevetid på seks timer er kun en referanse og kan variere avhengig av musikkinnhold og slitasje på batteriet etter mange
lading- og utladningsykluser. Det er oppnåelig med en forhåndsdefinert musikkilde, lysshow skrudd av, volumet på 13 og Bluetooth
som streamingkilde.
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Modellnavn: JBL PartyBox On-The-Go
Høyttalerelementer: 133 mm (5,25")
basshøyttalere+ 2 x 44 mm (1,75")
diskanthøyttalere
Total utgangsstrøm: 100W
Frekvensrespons: 50Hz - 20kHz (-6dB)
Signal/støyforhold: > 80dBA
Spenningsforsyning: 100-240 V – 50/60 Hz
Standby strømforbruk: <2 W med BT
tilkobling; <0,5 W uten BT tilkobling
Bluetooth®-versjon: 4.2
Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth-senderens frekvensområde:
2,4 – 2,48GHz
Bluetooth-senderens effekt: 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-rekkevidde: Omtrent 10 m (33 fot)
USB-format: FAT16, FAT32
USB-filformat: mp3, wma, wav
Batteritype: Litium-ion 18Wh
(7.2V @ 2500mAh)
USB-utgang: 5V/2,1 A
Digital inngang: Bluetooth/USB-9dBFS
Batteriladetid: <3.5timer
Avspillingstid på batteri: <6timer
Produktstørrelse (B x H x D):
489 x 244.5 x 224mm / 19.3 x 9.6 x 8.8 in
Emballasjestørrelse (B x H x D):
600 x 362 x 314 mm / 23.62 x 14.25 x 12.36 in
Nettovekt: 6.5 kg / 14.3 lbs
Bruttovekt: 8.4 kg / 18.5 lbs
Trådløs mikrofon – spes.
Frekvensrespons: 65Hz - 15kHz
Signal/støyforhold (S/N): > 60dBA
UHF-frekvensbånd: 470~960MHz
(avhenger av land/regioner)
Senderens effekt: <10mW
Mikrofonbatteri – varighet: <10 timer
Avstand mellom sender og mottaker: >10 m
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