Dynaamisella valoshow’lla varustettu tehokas, kannettava Bluetooth-bilekaiutin

Ole äänekäs, ole ylpeä, ole valmiina juhlimaan!
Käynnistä juhlat kannettavan JBL PartyBox 100:n teholla. Sytytä ilta. Valitse täydellinen
valoshow tai anna musiikin valita tunnelma. Luo oma soittolistasi. Liitä oma soittolistasi USBtikulta tai striimaa Bluetooth-yhteensopivalta laitteelta. Voit lähteä rokkaamaan lennossa
mikrofoni- ja kitaraliitäntöjen avulla. Löydä paras kohta. Asenna kaiuttimesi tolppaan ja
täytä huone JBL:n dynaamisella äänellä. Jopa 12 tunnin akunkesto mahdollistaa toiston
läpi yön. Yhdistä kaiuttimesi pistorasiaan, niin musiikin virta on tauoton.
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Dynaamisella valoshow’lla varustettu tehokas, kannettava Bluetooth-bilekaiutin

Pakkauksen sisältö:

Ominaisuudet ja hyödyt
Tehosta juhlia
Pidä kaupungin kuumimmat jamit. JBL PartyBox 100 tuottaa 160 watin edestä JBL:n jykevää,
tunnusomaista soundia. Aloita bileet missä ja milloin haluat.
Sytytä juhlasi
Tehosta juhliasi eeppisellä valoshow’lla. Voit valita useasta RGB-LED-valokuviosta tai antaa värien
tanssia musiikin tahdissa ja luoda ensiluokkaiset audiovisuaaliset juhlat.
Akku, joka ei vain lopu
Rokkaa aamusta iltaan massiivisella jopa 12 tunnin* akunkestolla.
Kytke ja anna soida
Laula, jos sinulla on mikrofoni. Soita, jos sinulla on kitara. Yhdistä kaiuttimeesi, astu lavalle ja rokkaa
kuin huomista ei olisi.
Striimaa saumattomasti Bluetoothilla
On helppoa pitää musiikki virtaamassa. Yhdistä vain älypuhelimeesi, tablettiin tai haluamaasi
verkkopalveluun Bluetooth-yhteensopivalla laitteella, ja saat nauttia tauottomasta striimauksesta.
Helpot soittolistat
Tee juhlistasi persoonalliset. Rakenna juhliesi äänimaailma alusta alkaen. Tee oma soittolistasi ja
siirrä se USB-muistitikulle, jonka liität kaiuttimeesi.
Vahvista äänentoistoasi
Eikö yksi kaiutin riitä? Linkitä enintään kaksi yhteensopivaa bilekaiutinta True Wireless Stereolla
(Bluetooth).
Aseta kaiuttimesi jalustalle
Kaiutin, joka on hieman muiden yläpuolella. Asenna JBL PartyBox 100 -kaiuttimesi pylvääseen
luodaksesi dynaamisen, mukaansatempaavan bileäänentoiston, joka vie kuulijat mukanaan.
*12 tunnin akunkesto on viitteellinen, ja se voi vaihdella riippuen musiikkisisällöstä ja latauskiertojen määrästä.
Se on saavutettavissa käyttämällä esimääritettyä musiikkilähdettä, äänentasoa 7, BT-striimilähdettä ja valoshow
poiskytkettynä.
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1 x JBL Party Speaker -kaiutin
1 x pikaopas
1 x takuukortti
1 x turvallisuustiedote
1 x verkkovirtakoodi (verkkopistoke vaihtelee
alueesta riippuen)

Tekniset tiedot:
Virtalähteen tuloliitännät: 100–240 V AC
Tuloliitännät: USB-portti, 3,5 mm:n
Aux-in, mikrofoni-/kitaraliitäntä, jossa
äänenvoimakkuuden säädin
Langaton liitettävyys: Bluetooth-tekniikka
Ulostuloliitännät: Aux-out
TWS (True Wireless Stereo), joka tukee
kahden kaiuttimen yhdistämistä Bluetoothtekniikalla
Bassokorostus: Kyllä
Taajuusvaste: 45 Hz –18 kHz
Tuotteen mitat (l x s x k) 290 mm x 288 mm
x 551 mm
Nettopaino: 9,7 kg
Pakkauksen mitat (l x s x k) 356 mm x
352 mm x 664 mm
Bruttopaino: 11,3 kg
Kaiutinelementit: 2 x 5,25":n bassoelementti,
2 x 2,25":n diskanttielementti
Akun tyyppi: Litiumioni 2 500 mAh, 14,4 V
Akun pikalatausaika: 3,5 tuntia
Akun normaali latausaika: 6,5 tuntia
Toistoaika akulla: 12 tuntia*
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