
Fantastisk lyd. Dagen lang.
JBL Boombox er designet til at være den kraftigste bærbare Bluetooth-højttaler – den leverer 
en utroligt kraftig lyd og en ekstremt hårdtslående bas. Nyd musikken i 24 timer uden at  
gå glip af en eneste takt. Forestil dig at høre dine yndlingsmusik fra solopgang til solopgang 
på en enkelt opladning. Brug det enorme batteri på og de to opladningsporte til at oplade  
dine eksterne enheder, mens musikken rocker derudaf. JBL Boombox er hårdfør nok til at 
overleve de vildeste fester i det fri. Den er IPX7-vandtæt, så den klarer al slags vejr - og de 
vådeste  pool-parties. Skift mellem indendørs og udendørs tilstand, så lyden bliver optimal, 
uanset hvor I fester. Og hvis musikken skal være endnu mere heftig, kan du tilslutte mere end 
100 højttalere, der understøtter JBL Connect+ og er inden for Bluetooth-rækkevidde, med blot 
ét tryk på en knap.

Funktioner

 Trådløs afspilning med Bluetooth

 24 timers afspilningstid

  Genopladeligt batteri med stor kapacitet på

 Vandtæt (IPX7)

 JBL Connect+

 Indendørs/udendørs lydtilstand

  Utroligt kraftig lyd og ekstremt  
hårdtslående bas

Bærbar Bluetooth-højttaler
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Bærbar Bluetooth-højttaler

Funktioner og fordele
Trådløs afspilning med Bluetooth

Forbind op til to smartphones eller tablets til højttaleren, og I kan skiftes til at afspille 
imponerende stereolyd.

Genopladeligt batteri med stor kapacitet på

Det indbyggede genopladelige Li-ion-batteri giver op til 24 timers afspilning og kan oplade 
andre enheder via de to USB-porte.

Vandtæt (IPX7)

Tag Boombox med på stranden eller ved swimmingpoolen uden at bekymre dig om regn, 
vandstænk – eller for at den falder i vandet.

JBL Connect+

Forstærk lydoplevelsen, og sæt gang i festen ved trådløst at forbinde mere end 100 højttalere, 
der understøtter JBL Connect+.

Indendørs/udendørs lydtilstand

Nyd den dybere bas og den mere fyldige lyd i indendørs tilstand, eller skift til udendørs tilstand 
med vidtstrakt lyd, kraftig bas og længere spilletid.

Utroligt kraftig lyd og ekstremt hårdtslående bas

JBL Boombox er udstyret med fire aktive enheder og to JBL basenheder, så den leverer en 
utroligt kraftig lyd med en ekstremt hårdtslående bas, der både kan ses og høres.

Hvad er der i æsken:
Boombox
Strømadapter
Kabel

Tekniske specifikationer:
  Bluetooth-version: 4.2
 Support: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6
 Enheder: 4" bashøjttaler x 2, 20 mm 

diskanthøjttaler x 2
 Udgangseffekt: 2 x 30 W 

(vekselstrømstilstand); 2 x 20 W 
(batteritilstand)

 Frekvensområde: (50 Hz-20 kHz)
 Signal-støj-forhold: 80 dB
 Strømforsyning: 20 V/4 A
 Batteritype: litium-ion-polymer (74 Wh)
 Batteriopladningstid: <6,5 timer
 Musikafspilningstid: op til 24 timer 

(afhænger af lydstyrke og musikindhold)
 Bluetooth-sendereffekt: 0-9 dBm
 Frekvensområde for Bluetooth-sender: 

2,402 GHz-2,480 GHz
 Bluetooth-sendermodulation:  

GFSK, 8DPSK, π/4DQPSK
 Mål (H x B x D): 254,5 x 458,5 x 195,5 mm
 Vægt: 5,25 kg


