Bärbar Bluetooth-högtalare

Storslaget ljud. Hela dagen.
JBL Boombox är tillverkad för att vara den mest kraftfulla bärbara Bluetooth-högtalaren
och levererar ett otroligt ljud och den tyngsta basen. Njut av musik dygnet runt utan paus.
Tänk dig att kunna spela din favoritmusik från en morgon till nästa på en enda laddning.
Använd det kraftfulla batteriet på och funktionen för dubbel laddning för att ladda dina
externa enheter när som helst och fortsätt att lyssna på musik. JBL Boombox är robust nog
att hantera dina vildaste fester och är vattentät enligt IPX7, så att den tål tufft väder och
det mest storslagna poolpartyt. Välj mellan inomhus- och utomhusläge för att optimera ljudet
för varje fest. Om mer kraftfull musik är ett måste, kan du dessutom ansluta fler än 100
JBL Connect+-högtalare via Bluetooth genom att bara trycka på en knapp.

Funktioner
Trådlös Bluetooth-strömning
24 timmars speltid
	Uppladdningsbart batteri på hela
Vattentät enligt IPX7
JBL Connect+
Ljudläge för inomhus/utomhusbruk
Storslaget ljud med den tyngsta basen

Bärbar Bluetooth-högtalare

Funktioner och fördelar

Detta ﬁnns i lådan:

Trådlös Bluetooth-strömning
Anslut upp till två smarta telefoner eller surfplattor trådlöst till högtalaren och turas om att spela
upp ett imponerande stereoljud.
Uppladdningsbart batteri på hela
Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri med upp till 24 timmars speltid och som kan ladda upp
andra enheter via dubbla USB-portar.
Vattentät enligt IPX7
Ta Boombox till stranden eller poolen utan att oroa dig för regn, stänk eller att hamna under
vatten.
JBL Connect+
Förstärk din musikupplevelse och höj partystämningen genom att ansluta fler än 100 JBL
Connect+-högtalare trådlöst.
Ljudläge för inomhus/utomhusbruk
Njut av djupare bas och fylligare ljud i inomhusläge. Växla till utomhusläge för ett större ljud med
stark bas och längre speltid.
Storslaget ljud med den tyngsta basen
Tack vare fyra inbyggda aktiva element och två JBL-baselement levererar JBL Boombox ett
storslaget ljud med tyngsta möjliga bas som du inte bara kommer att höra utan också att se.
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Tekniska speciﬁkationer:
	
Bluetooth-version: 4.2
	
Stöd för: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6
	
Element: 4-tums baselement x 2,

20 mm diskantelement x 2
	
Uteffekt: 2 x 30 W (strömläge), 2 x 20 W
(batteriläge)
	
Frekvensåtergivning: (50–20 000 Hz)
	
Signal/brus-förhållande: 80 dB
	
Strömförsörjning: 20 V/4 A
	
Batterityp: litiumjonpolymer (74 Wh)
	
Batteriladdningstid: <6,5 timmar
	
Musikspelningstid: upp till 24 timmar
(varierar beroende på volymnivå och
musik)
	
Bluetooth-sändareffekt: 0–9 dBm
	
Bluetooth-sändarens frekvensområde:
2,402 GHz–2,480 GHz
	
Bluetooth-sändarmodulering:
GFSK, 8DPSK, π/4DQPSK
	
Mått (H x B x D):
254,5 x 458,5 x 195,5 mm
	
Vikt: 5,25 kg
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