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Var högljudd, var stolt, var redo att partaja!  

JBL PartyBox 200 är en kraftfull Bluetooth-festhögtalare med JBL-ljudkvalitet och färgrika 

ljuseffekter. Tack vare 12 V DC-strömförsörjning kan du ta med dig festen överallt. Det är 

bara att plugga in din mikrofon eller gitarr och köra igång på scenen eller strömma din 

spellista via Bluetooth eller från ett USB-minne. Koppla ihop två PartyBox-högtalare trådlöst 

med TWS-funktionen eller via kabel från en RCA-utgång till en annan RCA-ingång. Sätt fart 

på festen!

Bärbar Bluetooth-festhögtalare med ljuseffekter
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Detta finns i lådan:
1 x JBL Party Speaker

1 snabbguide

1 garantikort

1 säkerhetsblad

1 x nätkabel (kontakten varierar beroende 
på region)

1 x 12V DC-kabel 

Tekniska specifikationer:
	Strömförsörjning: 100–240 V AC och 12 V DC

	Ingångar: RCA L/R, USB-port, 3,5 mm Aux In, 
mikrofon/gitarr med ljudreglage

	Trådlös anslutning: Bluetooth-teknik

	Uttag: RCA L/R

	TWS (True Wireless Stereo) ansluter upp till 
2 festhögtalare med Bluetooth-teknik

	Basförstärkning: Ja

	Frekvensåtergivning: 45 Hz – 20 kHz

	Mått (B x D x H): 310 x 320 x 690mm

	Vikt: 15.32 kg

	Förpackningens mått (B x D x H): 
 374 x 375 x 795mm  

	Förpackningens vikt (brutto): 17.44 kg

	Element: 2 x 6,5-tums bas, 3 x 2,5-tums diskant

Funktioner och fördelar 

JBL:s signaturljud
Njut av en omslutande ljudupplevelse hemma eller på festen som bara JBL-ljud kan leverera. 

Ljusshower
Det finns en ljusshow för alla sinnesstämningar: Meter (regelbundet rytmmönster), Pulse (takt) och 
Party (fest).

Ingångar för mikrofon och gitarr
Koppla in din mikrofon eller gitarr och kör igång.

Trådlös Bluetooth-strömning
Strömma trådlöst ljud i hög kvalitet från din mobiltelefon eller surfplatta.

USB-uppspelning
Förprogrammera din fest eller ditt event med din favoritspellista från ett USB-minne!

TWS och RCA
Anslut kompatibla högtalare trådlöst via TWS (True Wireless Stereo med Bluetooth-anslutning för 
upp till 2 festhögtalare) eller med kabel via en RCA-utgång till en annan.

Laddning via USB för externa enheter
USB-porten på JBL PartyBox låter dig ladda andra USB-enheter direkt från högtalaren. 
Alltså behöver du ingen ytterligare laddare för att hålla igång dina enheter.
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