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Ta ditt party vart som helst och sjung överallt.
Från strandkvällar till festivaler – JBL PartyBox On-The-Go låter dig se, höra och känna 

takten. Skruva upp volymen med kraftfullt JBL-signaturljud på 100 watt, synkroniserat med en 

bländande ljusshow. Spela dina favoritlåtar med anslutning via Bluetooth, USB, AUX och TWS 

(True Wireless Stereo). Ta tag i en vän och sjung så högt ni kan med JBL:s trådlösa mikrofoner 

eller använd instrumentingången för att spela med. Med en flasköppnare, vadderad axelrem, 

uppladdningsbart batteri och IPX4-stänkskydd har JBL PartyBox On-The-Go allt du behöver för 

att dra igång partyt – och för att ta det med dig.



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Detta finns i lådan:
1 x JBL PartyBox On-The-Go
1 x Trådlös mikrofon
1 x Snabbstartguide
1 x Garantisida
1 x Säkerhetsblad
1 x Nätkabel

Tekniska specifikationer:
	Modellbeteckning: JBL PartyBox On-The-Go
	Element: 133 mm bas + 2 x 44 mm diskant
	Total uteffekt: 100 W
	Frekvensåtergivning: 50 Hz – 20 kHz (-6dB)
	Signal/brus-förhållande: > 80 dBA
	Strömförsörjning: 100–240 V, 50/60 Hz
	Strömförbrukning i standby: <2 W med 

BT-anslutning; <0,5 W utan BT-anslutning
	Bluetooth®-version: 4.2
	Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2,4 – 2,48 GHz
	Bluetooth-sändarens effekt: 15 dBm (EIRP)
	Bluetooth-sändarmodulering: GFSK, 

 π/4 DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth-räckvidd: Ca 10 m
	USB-format: FAT16, FAT32
	USB-filformat: mp3, wma, wav
	Batterityp: Litiumjon  18Wh 

 (7.2V @ 2500mAh)
	USB-kontakt: 5 V / 2,1 A
	Digital ingång: Bluetooth/USB -9 BFS
	Batteriladdningstid: <3.5 timmar 
	Batterispeltid: <6 timmar
	Produktmått (B x H x D): 

489 x 244.5 x 224mm
	Förpackningsmått (B x H x D): 

600 x 367 x 314 mm
	Nettovikt: 7.5 kg
	Bruttovikt: 10.15 kg 

Specifikationer för trådlös mikrofon
	Frekvensomfång: 65Hz - 15kHz
	Signal/brus-förhållande (S/N): > 60 dBA
	UHF-frekvensband: 657~662 MHz  

(beroende på SKU)
	Sändarens sändningseffekt: < 10 mW
	Speltid mikrofonbatteri: < 10 timmar
	Avstånd mellan sändare och mottagare: 

> 10 m

Funktioner och fördelar 
JBL:s signaturljud
Hitta takten med 100 watt kraftfullt, dånande JBL-signaturljud. JBL PartyBox On-The-Go levererar 
krispigt toppregister, rent mellanregister och tung bas, både inomhus och utomhus – med Bass Boost 
för att hålla igång festen hela natten.
Synkroniserad ljusshow
Lys upp partyt med en dynamisk ljusshow som synkroniserar med musiken och imponerar på dina 
gäster. Välj mellan olika förinställda mönster och låt färgerna följa musiken medan du fokuserar på 
låtarna. 
Trådlös JBL-mikrofon ingår
Sjung utan begränsningar eller sladdar. JBL PartyBox On-The-Go kommer med en trådlös 
JBL-mikrofon med en räckvidd på upp till 10 meter. 
Avancerade inställningar för att finjustera din sång
Strömma dina favoritlåtar via Bluetooth, och justera bas, diskant och eko i mikrofonen för att skapa 
rätt sångeffekt. Dubbla mikrofoningångar ger dig möjlighet att sjunga eller rappa med en vän. 
IPX4-stänkskydd
Strandfester, poolpartyn eller dans i regnet. IPX4-stänkskydd håller din JBL PartyBox On-The-Go 
säker när partyt blir lite blött. 
Praktisk axelrem för att ta partyt med dig
JBL PartyBox On-The-Go har allt du behöver för en kul kväll, inklusive en flasköppnare på 
axelremmen så att du kan njuta av dina favoritdrycker medan du dansar hela natten lång. 
6 timmars speltid 
Inbyggt uppladdningsbart batteri för upp till 6 timmars speltid. 
Få starkare ljud med två
100 watt är högt, men du kan få ännu starkare ljud. Länka upp till två kompatibla partyhögtalare med 
anslutning för True Wireless Stereo (TWS) och Bluetooth.
Plug-and-play för mikrofon- och instrumentingångar
Hör inte bara musiken – känn den. Inbyggda mikrofon- och gitarringångar ger dig möjlighet att 
koppla in direkt i högtalaren för att sjunga eller spela med till dina favoritlåtar eller skapa din egen. 
Sömlös Bluetooth-strömning
Spela mer av låtarna du älskar, vart än natten tar dig, från spellistor till DJ-mixar. JBL PartyBox 
On-The-Go fungerar med alla Bluetooth-enheter, vilket gör det enkelt att komma åt både dina 
musikbibliotek och strömningstjänster.
Anslut din spellista
Ingen Bluetooth-musik? Inga problem. Lägg in dina bästa spellistor på en USB-sticka och stoppa in 
den i den inbyggda USB-porten för att spela musik var som helst, utan att missa en sekund.
*6 timmars batteritid är endast en referens och kan variera beroende på musikinnehåll och batteriets ålder efter många laddningar 
och urladdningar. Det går med en fördefinierad musikkälla, ljusshowen avstängd, volymnivå 13 och Bluetooth-strömningskälla.
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