Draagbare partyluidspreker met ingebouwde verlichting en draadloze microfoon

Neem je feestje overal mee naartoe en zing waar je maar wilt.

Functies

Van strandparty’s tot festivals, met de JBL PartyBox On the Go kun je de beat zien, horen en voelen.

JBL Signature Sound
Gesynchroniseerde lichtshow
Draadloze microfoon van JBL inbegrepen
Geavanceerde prestatie-instellingen om
je zang af te stemmen
IPX4-spatwaterbestendigheid
Handige schouderriem om het feestje
met je mee te nemen
6 uur afspeeltijd
 Maak er twee van, verhoog het volume
Plug-and-play microfoon- en
instrumentingangen
Naadloze Bluetooth-streaming
Plug je playlist in

Draai het volume open met 100 watt aan krachtig JBL Signature Sound, gesynchroniseerd met
een adembenemende lichtshow. Krijg toegang tot je favoriete songs met Bluetooth-, USB-, AUXen TWS-connectiviteit (True Wireless Stereo) en de draadloze microfoons van JBL om samen
met een vriend te zingen of gebruik de instrumentingang om mee te spelen. De JBL PartyBox On
The Go is uitgerust met een flessenopener, gevoerde schouderriem, oplaadbare batterij en IPX4spatwaterbestendigheid en biedt daarmee alles wat je nodig hebt om een feestje te beginnen
en met je mee te nemen.

Draagbare partyluidspreker met ingebouwde verlichting en draadloze microfoon
Verpakkingsinhoud:
1 x JBL PartyBox On The Go
1 x Draadloze microfoon
1 x Beknopte handleiding
1 x Garantiecertificaat
1 x Veiligheidsblad
1 x Stroomkabel

Technische specificaties:

Functies en eigenschappen
JBL Signature Sound
Geniet van de beat met 100 watt aan krachtig, overweldigend JBL-geluid. Zowel binnen als buiten levert de
JBL PartyBox On The Go heldere hoge tonen, zuivere middentonen, en een krachtige bas met Bass Boost
om de hele nacht te kunnen feesten.
Gesynchroniseerde lichtshow
Verlicht het feestje met een dynamische lichtshow die synchroniseert met de muziek en je gasten versteld
zal doen staan. Maak een keuze uit een reeks vooraf ingestelde patronen en laat de kleuren meebewegen
met het ritme terwijl jij je concentreert op de muziek.
Draadloze microfoon van JBL inbegrepen
Zing mee zonder beperkingen of draden. Bij de JBL PartyBox On The Go wordt een draadloze JBLmicrofoon geleverd met een bereik tot 10 meter.
Geavanceerde prestatie-instellingen om je zang af te stemmen
Stream je favoriete nummers via Bluetooth, zet de microfoon aan en stem de bas, treble en echo af om precies het
juiste zangeffect te krijgen. Dubbele microfooningang om samen met een vriend te zingen of rappen.

IPX4-spatwaterbestendigheid
Beachparty’s, feestjes bij het zwembad of dansen in de regen. Door de IPX4-spatwaterbestendigheid blijft
je JBL PartyBox On The Go veilig, ook als je feestje een beetje nat wordt.
Handige schouderriem om het feestje met je mee te nemen
De JBL PartyBox On The Go heeft alles wat je nodig hebt om je te vermaken, inclusief een flessenopener
die aan de schouderriem is bevestigd zodat je kunt genieten van je favoriete drankjes terwijl je de hele
avond feestviert.
6 uur afspeeltijd
De ingebouwde oplaadbare batterij biedt tot 6 uur afspeeltijd.
Maak er twee van, verhoog het volume
100 watt is hard, maar het kan zelfs nog harder. Koppel maximaal twee compatibele feestluidsprekers via
True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth-verbindingen.
Plug-and-play microfoon- en instrumentingangen
Hoor de muziek niet alleen, maar voel het ook. Via de ingebouwde microfoon- en gitaaringangen kun je
rechtstreeks inpluggen op de luidspreker om mee te zingen of te spelen met je favoriete nummers. Je kunt
natuurlijk ook je eigen muziek maken!
Naadloze Bluetooth-streaming
Van playlists tot mixen van dj’s, speel je favoriete nummers, waar je ook bent. De JBL PartyBox On The Go
werkt met elk apparaat dat Bluetooth ondersteunt, waardoor het gemakkelijk wordt om toegang te krijgen
tot je verzamelingen met favoriete muziek en online streamingservices.
Plug je playlist in
Geen Bluetooth-muziek? Geen probleem. Zet gewoon je favoriete playlists op een USB-stick en steek deze
in de USB-poort om op elke gewenste plek je muziek af te spelen, zonder ook maar een beat te missen.
* 6 uur batterijduur is slechts een referentie en kan variëren afhankelijk van muziekinhoud en batterijveroudering na talloze oplaad- en
ontlaadcycli. Het is haalbaar met een vooraf gedefinieerde muziekbron, lichtshow uitgeschakeld, volumeniveau op 13 en Bluetoothstreamingbron.
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Modelnaam: JBL PartyBox On The Go
Transducer: 5,25 inch (133 mm)
woofers + 2 x 1,75 inch (44 mm) tweeters
Uitgangsvermogen: 100 W RMS
Frequentiebereik: 50 Hz – 20 KHz (-6 dB)
Signaal-ruisverhouding: >80dBA
Voeding: 100-240 V – 50/60 Hz
Energieverbruik in stand-by: <2 W met
BT-aansluiting; <0,5 W zonder BT-verbinding
Bluetooth®-versie: 4.2
Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Frequentiebereik Bluetooth-zender:
2,4-2,48 GHz
Bluetooth zendervermogen: 10dBm (EIRP)
Modulatie Bluetooth-zender: GFSK
π/4 DQPSK 8DPSK
Bluetooth-bereik: Circa 10 m
USB-indeling: FAT16, FAT32
USB-bestandsformaat: mp3, wma, wav
Type batterij: Lithium-ion 18Wh
(7.2V @ 2500mAh)
USB-output: 5 V/2,1 A
Digitale ingang: Bluetooth USB-9dBFS
Oplaadtijd batterij: <3.5 hrs
Speelduur batterij: <6 uur*
Productafmetingen 489 x 244.5 x 224 mm /
19.3 x 9.6 x 8.8 inch
Afmetingen verpakking (W x H x D): 600 x 367
x 314 mm / 23.62 x 14.45 x 12.36 inch
Nettogewicht: 7.5 kg / 16.5 lbs
Brutogewicht: 10.15 kg / 22.38 lbs
Specificatie draadloze microfoon
Frequentiebereik: 65Hz – 15kHz
Signaal-ruisverhouding: >60dBA
UHF-frequentieband: 657 tot 662 MHz
(afhankelijk van SKU)
Zendvermogen zender: <10 mW
Speelduur batterij van microfoon: <10 uur
Afstand tussen zender en ontvanger: >10 m
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