Krachtige Bluetooth-partyluidspreker met full-panel lichteffecten

De ultieme partymachine!
De JBL PartyBox 1000 is een krachtige partyluidspreker met JBL-geluidskwaliteit en
spectaculaire full-panel lichtshows. Sluit gewoon je microfoon of gitaar aan en beklim het
podium of stream je playlist via Bluetooth of van een USB-stick. De DJ en Party Band met
led-licht maken van je feestje een concert! Verbind twee PartyBox-luidsprekers draadloos
met de TWS-functie of bedraad via RCA-uitgang naar RCA-ingang. Laat het feest beginnen!

Functies
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DJ Pad
Microfoon- en gitaaringang
USB-playback
TWS en RCA
USB-poort voor het opladen van externe
apparaten
Verborgen wieltjes

Krachtige Bluetooth-partyluidspreker met full-panel lichteffecten

Verpakkingsinhoud:

Functies en eigenschappen
JBL Signature Sound
JBL biedt ongekende prestaties en een authentieke audio-ervaringen die op elk feest indruk zal
maken!
Lichtshows
Het effect van de paneelverlichting creëert een boeiende lichtshow om je publiek te verbazen met
een onvergetelijke visuele ervaring.

Technische specificaties:

Air Gesture polsband
Air Gesture polsband brengt iedereen bij elkaar!
DJ Pad
Met deze DJ-pad kun je drums, gitaar en piano spelen, opnemen en on the fly!
Microfoon- en gitaaringang
Sluit je microfoon of gitaar aan en beklim het podium.
USB-playback
Programmeer je feest of event voor met je favoriete playlist die je speelt vanaf een USB-stick!
TWS en RCA
Verbind compatibele luidsprekers draadloos met elkaar via TWS (True Wireless Stereo, tot 2
partyluidsprekers via Bluetooth-verbinding) of bedraad via een RCA-output.
USB-poort voor het opladen van externe apparaten
Via een USB-poort op de JBL PartyBox kun je andere USB-apparaten rechtstreeks vanaf de
luidspreker opladen. Een extra oplader om je apparaten opgeladen te houden is dus niet nodig.
Verborgen wieltjes
Een handgreep en verborgen wieltjes maken het gemakkelijker om je JBL PartyBox 1000 te
vervoeren
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1 x JBL-partyluidspreker
1 x Beknopte handleiding
1 x Garantiebewijs
1 x Veiligheidsblad
1 x AC-netsnoer (AC-stekker varieert per regio)
1 x Air Gesture polsband

Ingangsvermogen: 100-240 V AC
Ingangspoorten: RCA L/R, USB-poort, 3,5 mm
Aux-in, mic-/gitaar met volumeregeling
Draadloze signaalconnectiviteit:
Bluetooth-technologie
DJ Pad
Air Gesture polsband met BLE-technologie
Uitgangen: RCA L/R
TWS (True Wireless Stereo) waarmee tot 2
partyluidsprekers kunnen worden verbonden
via Bluetooth-technologie
Basversterking
Frequentiebereik: 30Hz-20kHz (-6dB)
Transducers: 1 x compressiedriver, 2 x 7"
middenbereik, 1 x 12" omlaag gerichte
woofer
Productafmetingen (lxbxh) 397x390x1050 mm
Nettogewicht: 34,7 kg
Verpakkingsafmetingen (lxbxh)
1158 x 468 x 472 mm
Brutogewicht met verpakking: 39,1 kg
1100W Max!
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