Draagbare partyluidspreker met 160W krachtig geluid, ingebouwde verlichting en spatwaterdicht ontwerp

Bouw een feestje met krachtig geluid en een dynamische lichtshow.
De unieke dynamische LED-lichtringen synchroniseren met het krachtige geluid en de diepe
bas van de PartyBox 110. Neem de PartyBox overal mee naartoe met het spatwaterdichte
ontwerp. Sluit een gitaar en microfoon aan en bouw een feestje. De krachtige JBL Original
Pro Sound met Bass Boost hoor je niet alleen, die voel je. Feest de hele nacht door met een
batterij die tot 12 uur meegaat. Gebruik de PartyBox-app voor totale controle terwijl je je
muziek draadloos streamt.
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Draagbare partyluidspreker met 160W krachtig geluid, ingebouwde verlichting en spatwaterdicht ontwerp

Verpakkingsinhoud:

Functies en eigenschappen
Krachtig JBL Original Pro-geluid
Of je nu thuis of buiten bent, de JBL PartyBox 110 laat je muziek geweldig klinken dankzij het
krachtige JBL Original Pro-geluid. En een diepe, verstelbare bas op twee niveaus.
Dynamische lichtshow die synchroon lopen met de beat
Elke soort muziek is beter met een dynamische lichtshow! Kleuren lopen synchroon met de
beat en de strobes en patronen zijn aan te passen naar jouw wensen. Het is een unieke,
geweldige audiovisuele ervaring waarmee het een echt feest wordt.
12 uur afspeeltijd
Feest de hele dag of nacht door. Met 12 uur afspeeltijd en een ingebouwde oplaadbare batterij gaat
de beat gewoon door!
IPX4-spatwaterdicht
Of je gasten nu op het strand dansen of aan het zwembad drinken, de JBL PartyBox 110 is
IPX4-spatwaterdicht, zodat je je nooit zorgen hoeft te maken over opspattend water.
Microfoon- en gitaaringangen
Met microfoon- en gitaaringangen kun je zingen en meespelen. Laat zien wat je in huis hebt.
Het klinkt niet alleen goed, het ziet er ook nog eens te gek uit, Met een fantastische lichtshow
om een echt goed feest te bouwen.
PartyBox-app
De JBL PartyBox-app maakt het eenvoudiger dan ooit om je muziek te bedienen, instellingen bij te
werken en de kleuren en patronen van je lichtshow aan te passen voor de perfecte partyvibe.
Afspelen via meerdere bronnen
Stream je muziek draadloos via Bluetooth, sluit een USB-stick aan of sluit aan met een aux-kabel.
Met de JBL PartyBox 110 kun je je muziek volledig aanpassen naar jouw wensen.
Koppel je luidsprekers voor nog meer geluid
Eén JBL PartyBox niet genoeg? Koppel twee luidsprekers met een kabel of Wireless by
True Wireless Stereo (TWS)-technologie voor een nog grootser, krachtiger geluid.
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1 x JBL PartyBox 110
AC-netsnoer (AC-stekker en aantal
varieert per regio)
1 x beknopte handleiding
1 x veiligheidsinformatieblad
1 x garantiebewijs

Technische specificaties:

Algemene specificatie
Modelnummer: JBL PartyBox 110
Transducers: 2 x 154,6 mm/5,25" woofer,
2 x 55 mm/2,25" tweeter
Uitgangsvermogen: 160 W RMS
Stroomopname: 100 V – 240 V / 50/60 Hz
Frequentiebereik: 45Hz – 20KHz (-6dB)
Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
Batterijtype: Li-ion-polymeer 36 Wh
Oplaadtijd batterij: 3,5 uur
*Afspeeltijd muziek: tot 12 uur
USB-specificatie
USB-formaat: FAT16, FAT32
USB-bestandsindeling: .mp3, .wma, .wav
Opladen via USB: 5 V / 2,1 A (maximaal)
Kabeltype: AC-stroomkabel
Kabellengte: 2000 mm/78,7"
Draadloze specificatie
Bluetooth®-versie: 5.1
Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Frequentiebereik Bluetooth®-zender:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth®-zendervermogen: ≤ 15 dBm (EIRP)
Bluetooth® zendermodulatie:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensies
Afmetingen (B x H x D): 295 mm x
568 mm x 300 mm / 11,6" x 22,4" x 11,8"
Gewicht: 10,84 kg / 23 lbs
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