
Eeppinen äänentoisto. Koko päiväksi.
Kaikkein tehokkaimmaksi kannettavaksi Bluetooth-kaiuttimeksi suunniteltu JBL Boombox 
tarjoaa valtavan äänentoiston syvälle ulottuvalla bassotoistolla. Nauti musiikista keskeytyksettä 
24 tuntia. Voit toistaa suosikkiraitojasi auringonnoususta auringonnousuun yhdellä latauksella. 
Hyödynnä massiivista :n akkua ja kahta latauslähtöä muiden laitteidesi lataamiseen ja anna 
musiikin soida. IPX7-vesitiivis JBL Boombox kestää kaikenlaisia sääolosuhteita, railakkaimmat 
puistojuhlat ja kaikkein eeppisimmätkin allasbileet. Optimoi äänentoisto juhlapaikan mukaiseksi 
sisä- ja ulkotoistotilan kytkimellä. Jos kaipaat vieläkin mahtavampaa äänentoistoa, voit yhdistää 
kaiuttimen jopa yli 100:aan yhteensopivaan Bluetooth-kantaman päässä olevaan JBL Connect+ 
-kaiuttimeen vain yhdellä napin painalluksella.
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Kannettava Bluetooth-kaiutin

Ominaisuudet ja hyödyt

Langaton Bluetooth-suoratoisto

Kytke kaiuttimeen langattomasti jopa 2 älypuhelinta tai tablettia, ja kuuntele kavereiden kanssa 
vuorotellen upeaa stereoääntä.

Korkean kapasiteetin ladattava :n akku

Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku tarjoaa jopa 24 tuntia toistoaikaa ja lataa muita 
laitteita kahden USB-portin kautta.

IPX7-vesitiivis

Ota Boombox mukaan rannalle tai altaalle ilman huolta sateesta, roiskeista tai veteen 
uppoamisesta.

JBL Connect+

Tehosta kuuntelukokemustasi yhdistämällä langattomasti jopa yli 100 JBL Connect+ 
-ominaisuudella varustettua kaiutinta.

Äänitila sisällä/ulkona kuunteluun

Nauti syvistä bassoista ja monipuolisesta äänestä sisätoistotilassa. Vaihtamalla ulkotoistotilaan 
saat laajan äänikuvan vahvalla bassolla ja pitkällä soittoajalla.

Valtaisa äänentoisto syvälle ulottuvalla bassotoistolla

Neljä aktiivista kaiutinelementtiä ja kaksi JBL-bassosäteilijää tekevät JBL Boomboxin 
äänikuvasta valtaisan ja bassotoistosta niin iskevän, että voit kuulemisen lisäksi nähdä sen.

Pakkauksen sisältö:
Boombox
Virtasovitin
Kaapeli

Tekniset tiedot:
  Bluetooth-versio: 4.2
  Tuki: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6
  Kaiutinelementit: 2 x 4" bassoelementti,  

2 x 20 mm:n diskanttielementti
  Lähtöteho: 2 x 30 W (verkkovirralla);  

2 x 20 W (akulla)
  Taajuusvaste: 50 Hz – 20 kHz
  Häiriöetäisyys: 80 dB
  Virtalähde: 20 V/4 A
  Akkutyyppi: Litiumioni-polymeeri (74 Wh)
  Akun latausaika: < 6,5 tuntia
  Musiikin toistoaika: jopa 24 tuntia (vaihtelee 

äänenvoimakkuuden tason ja toistettavan 
musiikin mukaan)

  Bluetooth-lähettimen teho: 0–9 dBm
  Bluetooth-lähettimen taajuusalue:  

2,402 GHz – 2,480 GHz
  Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, 

8DPSK, π/4DQPSK
  Mitat (K × L × S): 254,5 x 458,5 x 195,5 mm
  Paino: 5,25 kg


