Kraftig Bluetooth-partyhøyttaler med lyseffekter

Den ultimate partymaskinen!
JBL PartyBox 1000 er en kraftig Bluetooth-partyhøyttaler med JBL-lydkvalitet og livlige,
heldekkende lyseffekter. Plugg inn mikrofonen eller gitaren og innta scenen eller strøm
spillelisten via Bluetooth eller fra en USB-minnepinne. DJ- og partyarmbåndet med LED-lys
gir deg konsertfølelse på fest! Koble to PartyBox-høyttalere trådløst sammen med TWSfunksjonen eller med en ledning fra en RCA-utgang til en annen RCA-inngang. La festen
komme i gang!

Funksjoner
Signaturlyd fra JBL
Lysshow
stk. Bevegelsesarmbånd
DJ Pad
Mikrofon- og gitarinnganger
USB-playback
TWS og RCA
USB-lading for eksterne enheter
Skjulte hjul

Kraftig Bluetooth-partyhøyttaler med lyseffekter

Hva inneholder boksen?

Funksjoner og fordeler
Signaturlyd fra JBL
JBL leverer uovertruffen ytelse og autentiske lydopplevelser som gjør festen din minneverdig!
Lysshow
En fullpanels lyseffekt gir et spennende lysshow som vil forbløffe vennene dine med en varig visuell
opplevelse.
stk. Bevegelsesarmbånd
Bevegelsesarmbånd knytter folk sammen!
DJ Pad
Denne DJ-Pad lar deg spille trommer, gitar og piano, spille inn og løse på fluen!
Mikrofon- og gitarinnganger
Plugg inn mikrofonen eller gitaren og innta scenen.
USB-playback
Forhåndsprogrammer festen eller arrangementet med favorittspillelisten fra en USB-minnepinne!
TWS og RCA
Koble sammen kompatible høyttalere trådløst via TWS (True Wireless Stereo ved hjelp av en
Bluetooth-forbindelse opptil 2 partyhøyttalere) eller med ledning via en RCA-utgang.
USB-lading for eksterne enheter
Med USB-porten på JBL PartyBox kan du lade opp andre enheter direkte fra høyttaleren. Du må
ikke ha med deg en ekstra lader for å holde liv i enhetene dine.
Skjulte hjul
Håndtak og skjulte hjul gjør det enklere å transportere JBL PartyBox 1000
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1 x JBL-festhøyttaler
1 x hurtigstartveiledning
1 x garantikort
1 x sikkerhetsblad
1 x vekselstrømkode (AC-plugg varierer
avhengig av område)
1 stk. Bevegelsesarmbånd

Tekniske spesifikasjoner
Strøminnganger: 100-240V AC
Inngangsterminaler: RCA L/R, USB-port, 3,5
mm Aux-in, mikrofon/gitar med volumkontroll
Trådløs tilkobling: Bluetooth-teknologi
DJ Pad
Bevegelsesarmbånd med BLE-teknologi
Utgangsterminaler: RCA L/R
TWS (True Wireless Stereo) som forbinder
opptil 2 partyhøyttalere ved hjelp av
Bluetooth-teknologi
Bassforsterkning
Frekvensrespons: 30Hz-20kHz (-6dB)
Høyttalerelementer: 1x komprimeringsdriver,
2x7" Mid-Range, 1x12" Down Firing
Basshøyttaler
Produktmål (bxdxh) B397 x D390 x H1050
Netto produktvekt: 34,7 kg
Pakningsdimensjoner (bxdxh)
1158 x 468 x 472
Produktvekt med innpakning: 39,1 kg
1100W Max!
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