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Den ultimative festmaskine!

Vores JBL PartyBox 1000 er en kraftfuld festhøjttaler med JBL-lydkvalitet og et fuldt panel 

med spændende lyseffekter. Du skal bare sætte din mikrofon eller guitar til og fyre den 

af eller streame din afspilningsliste via Bluetooth eller fra et USB-stik. DJ og Party Band 

med lysdioder skaber koncertstemning til din fest! Tilslut to PartyBox-højttalere trådløst 

med TWS-funktionen eller med kabel  fra en RCA-udgang til en RCA-indgang. Lad os få 

gang i festen!

Kraftfuld Bluetooth party-højttaler med fuldt panel af lyseffekter
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Kraftfuld Bluetooth party-højttaler med fuldt panel af lyseffekter

Hvad er der i æsken:
1 x JBL Party-højttaler
1 x lynstartguide
1 x garantikort
1 x sikkerhedsark
1 x AC strømkabel (AC-stik varierer efter region)
1 x Air bevægelses-armbånd

Tekniske specifikationer:
		Strømindgange: 100-240 V AC

		Indgangsterminaler: RCA H/V, USB-port, 
3,5 mm Aux-in, mikrofon/guitar med 
volumenkontrol

		Trådløs tilslutning: Bluetooth-teknologi

		DJ Pad

		Air bevægelses-armbånd med BLE-teknologi

		Udgangsterminaler: RCA H/V

		TWS (True Wireless Stereo), som kan forbinde 
op til 2 party-højttalere via Bluetooth-teknologi

		Bas-boost

		Frekvensområde: 30Hz–20kHz (-6dB)

		Enheder: 1 x kompressionsenhed, 
2 x 7 tommer mellemtone, 1 x 12 tommer 
nedadrettet basenhed

		Produktmål (b x d x h) 
B 397 x D 390 x H 1050

		Produktvægt: 34,7 kg

		Mål på emballagen (b x d x h) 
1158 x 468 x 472

		Produktvægt inklusive emballage: 39,1 kg

		1100W Max!

Funktioner og fordele

Den berømte JBL-signaturlyd
JBL tilbyder uovertruffen ydeevne og autentiske lydoplevelser, du vil huske til din fest!

Lysshows
Den fulde panelbelysningseffekt skaber et fængslende lysshow, der vil forbløffe dit publikum 
med en varig visuel oplevelse. 

Air bevægelses-armbånd
Air bevægelses-armbåndet får alle med!

DJ Pad
Denne DJ pad giver dig mulighed for at spille trommer, guitar og klaver, optage og loop på 
flugt!

Mikrofon- og guitarindgang
Sæt din mikrofon eller guitar til, og fyr den af!

USB-afspilning 
Forbered din fest eller dit arrangement ved at lægge din foretrukne afspilningsliste på en 
USB-nøgle!

TWS og RCA
Tilslut kompatible højttalere trådløst med TWS (True Wireless Stereo) via Bluetooth for at 
tilslutte op til 2 party-højttalere eller med kabel fra RCA-udgangen.

USB-opladning til eksterne enheder
En USB-port på vores JBL PartyBox giver dig mulighed for at oplade andre USB-enheder 
direkte fra højttaleren. Så du behøver ikke en ekstra oplader for at holde dine enheder opladet.

Skjulte hjul
Et håndtag og skjulte hjul gør det lettere at transportere din JBL PartyBox 1000


