
Episk lyd. Hele dagen lang.
JBL Boombox er produsert for å være den kraftigste bærbare Bluetooth-høyttaleren, og den 
leverer enorm lyd med hardtslående bass. Nyt musikk i 24 timer uten stans. Tenk deg å kunne 
høre på favorittmusikken din fra soloppgang til soloppgang – uten å måtte lade. Bruk det digre 
batteriet på og den doble ladeutgangen til å lade de eksterne enhetene dine når som helst 
og holde musikken gående. JBL Boombox er robust nok til å takle de villeste fester – den er 
vanntett i henhold til IPX7, så den tåler all slags vær og selv de mest utagerende bassengfester. 
Bytt mellom innendørs- og utendørsmodus for å få best mulig lyd uansett hvor festen avholdes. 
I tillegg, hvis du trenger enda mer volum på musikken, kan du koble til over 100 JBL Connect+-
kompatible høyttalere innen Bluetooth-rekkevidde med ett knappetrykk.
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Bærbar Bluetooth-høyttaler

Funksjoner og fordeler 

Trådløs Bluetooth-avspilling

Du kan koble til opptil to smarttelefoner eller nettbrett trådløst til høyttaleren og bytte på å spille 
av musikk i kraftig stereolyd.

Oppladbart batteri med høy kapasitet

Innebygd oppladbart Li-ion batteri gir opptil 24 timers spilletid og lader enheter via to USB-
porter.

Vanntett, kategori IPX7

Ta med Boombox til stranden eller bassenget uten å bekymre deg for regn, sprut eller at den 
faller i vannet.

JBL Connect+

Gjør lytteopplevelsen enda bedre ved å koble til over 100 JBL Connect+-kompatible høyttalere 
– trådløst.

Innendørs/utendørs lydmodus

Få dypere bass og fyldigere lyd i innendørsmodus, og bytt til utendørsmodus for utvidet lydbilde 
med sterk bass og lengre spilletid.

Enorm lyd og hardtslående bass

Med fire innebygde aktive høyttalerelementer og to passive JBL-basser leverer JBL Boombox 
enorm lyd med hardtslående bass som du ikke bare hører, men også ser.

Hva inneholder boksen?
Boombox
Strømkabel
Kabel

Tekniske spesifikasjoner:
  Bluetooth-versjon: 4.2
  Støtter: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6
   Høyttalerelementer: Basshøyttaler 2 x 4 

tommer, diskanthøyttaler 2 x 20 mm
  Utgangseffekt: 2 x 30 W (strømmodus); 

2 x 20 W (batterimodus)
  Frekvensrespons: (50 Hz – 20 kHz)
  Signal-til-støy-forhold: 80 dB
  Strømforsyning: 20 V / 4 A
  Batteritype: litium-ion-polymer (74 Wh)
  Batteriladetid: <6,5 timer
  Avspillingstid: Opptil 24 timer (avhengig 

av lydnivå og musikkinnhold)
  Bluetooth-senderens effekt: 0–9 dBm
  Bluetooth-senderens frekvensområde: 

2,402–2,48 GHz
  Bluetooth-senderens modulasjon: 

GFSK, 8DPSK, π/4DQPSK
  Mål (H × B × D): 

254,5 x 458,5 x 195,5 mm
  Vekt: 5,25 kg


