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Saat sillä kunnon juhlat aikaan!

JBL PartyBox 1000 on tehokas kannettava kaiutin, jossa on JBL:lle ominainen sointi ja 

näyttäviä valotehosteita koko paneelin täydeltä. Valtaa esiintymislavat mikrofonilla ja 

kitaralla tai toista soittolistojasi Bluetoothin tai USB-muistitikun kautta. LED-valaistu DJ and 

Party Band -järjestelmä tuo juhliisi konsertin. Yhdistä kaksi PartyBox-kaiutinta langattomasti 

TWS-ominaisuutta käyttämällä tai kytkemällä johto RCA-lähtö- ja -tuloliitännän väliin. 

Aloitetaan bileet!

Kannettava Bluetooth-kaiutin, jossa valotehosteita koko paneelin täydeltä
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Kannettava Bluetooth-kaiutin, jossa valotehosteita koko paneelin täydeltä

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Party Speaker -kaiutin
1 x pikaopas
1 x takuukortti
1 x turvallisuustiedote
1 x verkkovirtajohto (verkkopistoke vaihtelee 
aluekohtaisesti)
1x Air-eleranneke

Tekniset tiedot:
	Virtalähteen tuloliitännät: 100–240 V AC
	Tuloliitännät: RCA L/R, USB-portti, 3,5 mm:n 

Aux-in, mikrofoni-/kitaraliitäntä, jossa 
äänenvoimakkuuden säädin
	Langaton liitettävyys: Bluetooth-tekniikka
	DJ Pad
	Air-eleranneke BLE-teknologialla
	Ulostuloliitännät: RCA L/R
	TWS (True Wireless Stereo), joka tukee 

kahden kaiuttimen yhdistämistä Bluetooth-
tekniikalla
	Basson korostus
	Taajuusvaste: 30Hz-20kHz (-6dB)
	Kaiutinelementit: 1 x kompressiodiskantti, 

2 x 7": n keskiäänikaiutin, 1 x 12":n alaspäin 
suuntaava bassokaiutin
	Tuotteen mitat (l x s x k) L 397 x S 390 x 

K 1 050
	Nettopaino: 34,7 kg
	Pakkauksen mitat (l x s x k) 1 158 x 468 x 

472
	Bruttopaino: 39,1 kg
	1100W Max!

Ominaisuudet ja hyödyt

JBL:lle ominainen sointi
JBL tarjoaa ennennäkemätöntä suorituskykyä ja autenttisia äänikokemuksia, jotka muistat juhliasi 
varten!

Valotehosteet
Täysi paneelivalotehoste luo puoleensavetävän valonäytöksen hämmästyttäen yleisösi kestävällä 
visuaalisella kokemuksella.

Air-eleranneke
Air-eleranneke tuo kaikki yhteen!

DJ Pad
Tämän DJ-Pad avulla voit soittaa rumpuja, kitaraa ja pianoa, äänittää ja toistaa lennossa!

Mikrofoni- ja kitaraliitännät
Liitä mikrofoni tai kitara ja valtaa esiintymislavat.

USB-toisto 
Suunnittele juhlien tai tapahtumien soittolistat etukäteen ja toista niitä USB-muistitikulta!

TWS ja RCA
Liitä yhteensopivat kaiuttimet langattomasti TWS:n (True Wireless Stereo, joka tukee kahden 
kaiuttimen yhdistämistä Bluetooth-tekniikalla) avulla tai RCA-liitäntöihin kytkettävällä johdolla.

USB-lataus ulkoisille laitteille
JBL PartyBox -kaiuttimen USB-portin ansiosta voit ladata muita USB-laitteita suoraan 
 kaiuttimesta. Et siis tarvitse enää ylimääräistä laturia muille laitteillesi.

Huomaamattomat pyörät
Kahvan ja huomaamattomien pyörien ansiosta JBL PartyBox 1000 -kaiuttimen kuljettaminen on 
helppoa


