Bærbar partyhøyttaler med 160 W kraftig lyd, innebygde lys og sprutsikker design

Start en fest med kraftig lyd og et dynamisk lysshow.
Bring en helt ny dimensjon til enhver fest med de unike dynamiske LED-lysringene,
synkronisert til den kraftige lyden og dype bassen til PartyBox 110. Ta PartyBox hvor enn
du går med det sprutsikre designet og koble til en gitar og mikrofon for den ultimate
oppslukende opplevelsen. Med Bass Boost og kraftig JBL Original Pro Sound vil ikke
vennene dine bare høre musikken, det vil føles som om 12 timers spilletid holder festen
gående hele dagen eller natten. Bruk PartyBox-appen for total kontroll mens du strømmer
dine låter trådløst.
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Bærbar partyhøyttaler med 160 W kraftig lyd, innebygde lys og sprutsikker design

Hva inneholder boksen?

Funksjoner og fordeler
Kraftig JBL Original Pro Sound
Enten du er hjemme eller utendørs, så gjør JBL PartyBox 110 musikken din fantastisk med to nivåer
dyp, justerbar bass og kraftig JBL Original Pro Sound.
Dynamisk lysshow som synkroniseres med rytmen
Alle typer musikk er bedre med et dynamisk lysshow! Farger synkronisert til rytmen gjør at du vil
bevege føttene dine, mens tilpasningsbare strober og mønstre blender øynene dine. Det er en unik,
oppslukende audiovisuell opplevelse som forvandler enhver fest til et kunstverk.
12 timers spilletid
Gi festen kraft hele dagen eller natten. Med 12 timers spilletid og et innebygd oppladbart batteri,
vil rytmen gå på (og på)!
IPX4 vannbeskyttelse
Enten gjestene danser på stranden eller drikker ved bassenget, er JBL PartyBox 110 IPX4 vanntett
slik at du aldri trenger å bekymre deg for at festen blir for våt og vill.
Mikrofon- og gitarinnganger
Med innspill fra mikrofon og gitar kan du vise talentene dine når du synger og leker. Ikke bare vil du
høres bra ut, men du vil også se bra ut, med det perfekte lysshowet for å rocke ut!
PartyBox-app
JBL PartyBox-appen gjør det enklere enn noensinne å kontrollere musikken din, oppdatere
innstillinger og tilpasse fargene og mønstrene i lysshowet for den perfekte feststemningen.
Flerkildeavspilling
Strøm musikken din trådløst via Bluetooth, koble til en USB-pinne eller koble til med en aux-kabel.
JBL PartyBox 110 gir ultimat tilpasningsevne for musikken din.
Par høyttalerne dine for enda større lyd
En JBL PartyBox ikke nok? Koble sammen to høyttalere med en kabel eller Wireless by True
Wireless Stereo (TWS)-teknologi for enda større, mer dristig lyd.
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1 x JBL PartyBox 110
Vekselstrømkabel (AC-plugg varierer
avhengig av område)
1 x hurtigstartveiledning
1 x sikkerhetsblad
1 x garantikort

Tekniske spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner
Modellnr.: JBL PartyBox 110
Høyttalerelementer: 2 x 154,6 mm / 5,25"
woofer, 2 x 55 mm / 2,25" diskanthøyttalere
Utgangseffekt: 160 W RMS
Inngangsspenning: 100–240 V / 50 / 60 Hz
Frekvensrespons: 45 Hz – 20 KHz (-6 dB)
Signal-til-støy-forhold: > 80 dB
Batteritype: Litium-ion-polymer, 36 Wh
Ladetid for batteri: 3,5 timer
*Musikkavspillingstid: opptil 12 timer
USB-spesifikasjon
USB-format: FAT16, FAT32
USB-filformat: .mp3, .wma, .wav
USB-ladeport: 5 V / 2,1 A (maksimalt)
Kabeltype: AC Strømkabel
Kabellengde: 2000 mm / 78,7"
Trådløs spesifikasjon
Bluetooth®-versjon: 5.1
Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth®-senderens frekvensområde:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth®-senderens effekt: ≤ 15 dBm (EIRP)
Bluetooth®-senderens modulasjon:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Mål
Mål (B x H x D): 295 mm x 568 mm x 300 mm /
11,6" x 22,4" x 11,8"
Vekt: 10,84 kg / 23 pund
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