Bærbar Bluetooth party-højttaler med lyseffekter

Spil højt, stå frem – og vær klar til fest!
Vores JBL PartyBox 200 er en kraftfuld festhøjttaler med JBL-lydkvalitet og festlige
lyseffekter. Takket være dens 12V DC-indgang kan du flytte festen lige derhen, du vil. Du
skal bare sætte din mikrofon eller guitar til og fyre den af eller streame din afspilningsliste
via Bluetooth eller fra et USB-stik. 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!

Funktioner
Den berømte JBL-signaturlyd
Lysshows
Mikrofon- og guitarindgang
Trådløs afspilning med Bluetooth
USB-afspilning
TWS og RCA
USB genopladning for eksterne enheder

Bærbar Bluetooth party-højttaler med lyseffekter

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

Den berømte JBL-signaturlyd
Få en omsluttende lydoplevelse, som kun JBL kan levere. Både derhjemme og til fester.

1 x JBL Party Speaker

Lysshows
Der er en lysindstilling til enhver stemning: Meter, Pulse og Party.
Mikrofon- og guitarindgang
Sæt din mikrofon eller guitar til og fyr den af.

1 x lynstartvejledning
1 stk. garantikort
1 x sikkerhedsdataark
1 x AC strømkode (AC-stik varierer efter region)
1x 12V DC-kabel

Trådløs afspilning med Bluetooth
Trådløs afspilning i høj kvalitet fra din smartphone eller tablet.

Tekniske speciﬁkationer:
Strømindgange: 100-240 V AC og 12 V DC

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

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

TWS og RCA
Tilslut kompatible højttalere trådløst via TWS (True Wireless Stereo med op til 2 tilsluttede partyhøjttalere via Bluetooth) eller med kabel fra en RCA-udgang til en RCA-indgang.

Trådløs tilslutning: Bluetooth-teknologi

USB genopladning for eksterne enheder
En USB port på JBL PartyBox lader dig oplade andre USB enheder direkte fra højttaleren. Så du har
ikke brug for en ekstra oplader for at holde dine enheder tændt.

Udgangsterminaler: RCA H/V
TWS (True Wireless Stereo), som kan forbinde
op til 2 party-højttalere via Bluetoothteknologi
Bass-boost: Ja
Frekvensområde: 45Hz–20kHz
Mål (B x D x H): 310 x 320 x 690mm
Vægt: 15.32 kg
Indpakningens dimensioner (B x D x H):
374 x 375 x 795mm
Samlet pakkevægt (brutto): 17.44 kg
Enheder: 2 x 6,5" bas, 3 x 2,5" diskant
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