Bærbar Bluetooth-højttaler

Massiv lyd. Dagen lang.
Styr festen. JBL Boombox 2 tænder op under alt fra baghavens grillfester til weekendens
udflugter. Her får du monsterbas, frækt design og hele 24 timers spilletid. Denne kraftfulde
Bluetooth-højttaler er IPX7-vandtæt og bærbar. Den pumper massiv lyd ud dagen lang. Og
natten med. Du kan også tilslutte andre JBL PartyBoost-kompatible højttalere for at sætte gang
i festen. JBL Boombox 2 sætter strøm til festen, så dine venner ikke kan holde op med at danse.
Og med indbygget powerbank sætter den også strøm til dine mobile enheder. Så du kan danse
til den lyse morgen og holde dampen oppe!

Funktioner
	Den spiller højere end nogen anden JBL
boombox - nogensinde
	Monsterbas, du kan mærke
	Hold festen i gang med 24 timers spilletid
	Slå dig løs med IPX7 vandtæt design
	Stærkt, frækt design
	Skru op for festen med PartyBoost
	Hent ekstra kræfter med den indbyggede
powerbank

Bærbar Bluetooth-højttaler

Funktioner og fordele

Tekniske speciﬁkationer:

Den spiller højere end nogen anden JBL boombox - nogensinde
Skru op. Helt op. Få den højeste, mest massive pro-lyd, som JBL er kendt for, med vores mest
kraftfulde bærbare højttaler: JBL Boombox 2.

Generelle specifikationer
	
Enheder: 2 x 106mm (4") bas,
2 x 20mm (0.75") diskant
	
2 x 40 W RMS bas + 2 x 40 W RMS
diskant (AC-tilstand)
	
2 x 30 W RMS bas + 2 x 30 W RMS
diskant (batteritilstand)
	
Strømindgang: 24 V / 4,2 A
	
Frekvensområde: 50 Hz – 20 kHz
	
Signal til støj-forhold: >80 dB
	
Batteritype: Li-ion-polymer 72,6 Wh
	
Batteriopladningstid: 6,5 timer (24 V/4,2 A)
	
Musikafspilningstid: op til 24 timer
(afhænger af lydstyrke og indhold)
USB-specifikation
	
USB-output: 5 V / 2,0 A (maksimum)
Specifikation for det trådløse system
	
Bluetooth®-version: 5,1
	
Bluetooth®-profil: A2DP 1,3, AVRCP 1,6
	
Bluetooth®-senders frekvensområde:
2,402 GHz – 2,480 GHz
	
Bluetooth®-sendereffekt:
≤ 10 dBm (EIRP)
	
Bluetooth®-sendermodulation:
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Mål
	
Mål (H x B x D): 484 x 201 x 256 mm
(19.1" x 7.9" x 10.1")
	
Vægt: 5,9 kg (13 Ibs)

Monsterbas, du kan mærke
Dance-fester lever på bas, så lad dine venner føle den. JBL Boombox 2 pumper heftig, dyb bas
ud - akkurat som dit yndlings-dansested, der sikkert også bruger JBL.
Hold festen i gang med 24 timers spilletid
Festen behøver aldrig stoppe. JBL Boombox 2 leverer en batteritid på utrolige 24 timer, så du
kan feste hele dagen. Og natten.
Slå dig løs med IPX7 vandtæt design
Tag dine højttalere med overalt. Poolparty? Perfekt. En hurtig byge? Intet problem. Fest på
stranden? JBL Boombox 2 er IPX7-vandtæt til udendørs underholdning uden problemer.
Stærkt, frækt design
Strømlinet. Fræk. Kraftfuld. JBL Boombox 2 tiltrækker opmærksomhed overalt med sit ikoniske
håndtag og smarte sidedesign.
Skru op for festen med PartyBoost
Med PartyBoost kan du forbinde flere JBL PartyBoost-kompatible højttalere og sparke ekstra liv
i festen.
Hent ekstra kræfter med den indbyggede powerbank
Sæt aldrig festen på pause. Med den indbyggede powerbank kan du oplade dine enheder uden
at afbryde musikken.

Hvad er der i æsken:
1 x JBL Boombox 2
1 x JBL strømadapter
1 x garantikort
1 x lynstartvejledning
1 x garantikort
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