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Den perfekta partymaskinen!

JBL PartyBox 1000 är en kraftfull festhögtalare med JBL-ljudkvalitet och en panel med 

spännande ljuseffekter. Det är bara att koppla in mikrofonen eller gitarren och köra igång på 

scenen eller strömma din spellista via Bluetooth eller från ett USB-minne. Det LED-upplysta 

festarmbandet DJ Party Band gör festen till en konsert! Koppla ihop två PartyBox-högtalare 

trådlöst med TWS-funktionen eller via kabel från en RCA-utgång till en annan RCA-ingång. 

Sätt fart på festen!

Kraftfull Bluetooth-festhögtalare med ljuseffekter
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Detta finns i lådan:
1 x JBL-partyhögtalare
1 x Snabbguide
1 x Garantikort
1 x Säkerhetsblad
1 x Nätsladd (kontakten varierar efter region)
1 x Handrörelsearmband

Tekniska specifikationer:
		Strömförsörjning: 100–240 V AC

		Ingångar: RCA L/R, USB-port, 3,5 mm Aux In, 
mikrofon/gitarr med ljudreglage

		Trådlös anslutning: Bluetooth-teknik

		DJ Pad

		Handrörelsearmband med BLE-teknologi

		Uttag: RCA L/R

		TWS (True Wireless Stereo) ansluter upp till 
2 festhögtalare med Bluetooth-teknik

		Basförstärkning

		Frekvensåtergivning: 30Hz-20kHz (-6dB)

		Element: 1 x kompressionselement, 
2x7-tums mellanregister, 1x12-tums 
nedåtriktat baselement

		Produktmått (B x D x H) 
397 x 390 x 1 050 mm

		Produktvikt: 34,7 kg

		Förpackningsmått (B x D x H) 
1 158 x 468 x 472 mm

		Produktvikt med förpackning: 39,1 kg

		1100W Max!

Funktioner och fördelar

JBL:s signaturljud
JBL erbjuder oöverträffad prestanda och en autentisk ljudupplevelse som passar alla fester perfekt.

Ljusshower
Den kompletta panelljuseffekten skapar en förtrollande ljusshow som förbluffar ditt sällskap med en 
bestående visuell upplevelse.

Handrörelsearmband
Ett rörelsearmband för handgester som får alla att festa tillsammans!

DJ Pad
Den här DJ-Pad gör att du kan spela trummor, gitarr och piano, spela in och slinga på flugan!

Ingångar för mikrofon och gitarr
Koppla in din mikrofon eller gitarr och kör igång.

USB-uppspelning 
Förprogrammera din fest eller ditt event med din favoritspellista från ett USB-minne!

TWS och RCA
Anslut upp till två kompatibla partyhögtalare med Bluetooth-anslutning trådlöst via TWS 
(True Wireless Stereo) eller via kabel från en RCA-kontakt till en annan.

USB-laddning för externa enheter
Med USB-porten på JBL PartyBox kan du ladda andra USB-enheter direkt från högtalaren. Det gör 
att du inte behöver ta med en extraladdare för att kunna använda dina enheter.

Dolda hjul
Ett handtag och dolda hjul gör det enklare att transportera JBL PartyBox 1000.

Kraftfull Bluetooth-festhögtalare med ljuseffekter


