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Starta en fest med kraftfullt ljud och ett dynamiskt ljusspel.
Ge alla fester en helt ny dimension med de unika dynamiska LED-ljusringarna, synkroniserade 

med det kraftfulla ljudet och den djupa basen hos PartyBox 110. Ta med dig PartyBox vart 

du än går med den stänksäkra designen och koppla in en gitarr och mikrofon för ultimata 

omslutande upplevelser. Med Bass Boost och kraftfullt JBL Original Pro Sound kommer 

dina vänner inte bara att höra musiken, de kommer att känna den när den 12  timmars 

långa speltiden håller festen igång hela dagen eller natten. Använd PartyBox-appen för total 

kontroll när du streamar dina låtar trådlöst.
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Detta finns i lådan:
1 JBL PartyBox 110
1 växelströmskabel (kontakten varierar  
efter region)
1 snabbguide
1 säkerhetsblad
1 garantikort

Tekniska specifikationer:
Allmän specifikation
		Modellnummer: JBL PartyBox 110
		Element 2 x 154,6 mm / 5,25-tums bas, 

2 x 55 mm / 2,25-tums diskant
		Uteffekt: 160 W RMS
		Strömförsörjning: 100–240 V/ 50 / 60 Hz
		Frekvensomfång: 45 Hz – 20 kHz (-6 dB) 
		Signal/brus-förhållande: > 80 dB
		Batterityp: Litiumjon 36 Wh
		Laddningstid för batteriet: 3,5 timmar
		Musikspeltid: Upp till 12 timmar 

USB-specifikation
		USB-format: FAT16, FAT32
		USB-filformat: .mp3, .wma och .wav
		USB-laddning, ut: 5 V 2,1 A (max)
		Kabeltyp: AC-strömkabel.
		Kabellängd: 2,0 m

Trådlös specification
		Bluetooth®-version: 5.1
		Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
		Bluetooth®-sändarens frekvensomfång: 

2,4 GHz – 2,4835 GHz
		Bluetooth®-sändarens effekt: ≤ 15 dBm (EIRP)
		Bluetooth®-sändarens modulering: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Mått
		Mått (B x H x D): 295 mm x 568 mm x 300 mm
		Vikt: 10,84 kg

Funktioner och fördelar
Kraftfullt JBL Original Pro Sound
Oavsett om du är hemma eller utomhus gör JBL PartyBox 110 din musik fantastisk med två nivåer 
av djup, justerbar bas och kraftfullt JBL Original Pro Sound.

Dynamiskt ljusspel som synkroniseras med takten
Alla typer av musik är bättre med ett dynamiskt ljusspel! Färger som synkroniseras med takten får 
dig att vilja röra på fötterna, medan anpassningsbara ränder och mönster fascinerar ögonen. Det är 
en unik, omslutande audiovisuell upplevelse som förvandlar vilken fest som helst till ett konstverk.

12 timmars speltid
Håll igång festen hela dagen eller hela natten. Med 12 timmars speltid och ett inbyggt 
uppladdningsbart batteri fortsätter musiken utan avbrott!

Stänksäker enligt IPX4
Oavsett om dina gäster dansar på stranden eller smuttar på drinkar vid poolen är JBL PartyBox 110 
stänksäker enligt IPX4, så behöver du aldrig oroa dig för att festen blir för blöt och vild.

Ingångar för mikrofon och gitarr
Med mikrofon- och gitarringångar kan du visa dina talanger när du sjunger och spelar. Du kommer 
inte bara att låta bra, utan även se fantastisk ut med det perfekta ljusspelet som rockar med!

PartyBox-app
JBL PartyBox-appen gör det enklare än någonsin att styra musiken, uppdatera inställningar och 
anpassa färgerna och mönstren på ditt ljusspel för den perfekta festkänslan.

Multisource-uppspelning
Strömma dina låtar trådlöst via Bluetooth, anslut ett USB-minne eller koppla in en aux-kabel. 
JBL PartyBox 110 erbjuder ultimat anpassningsförmåga för din musik.

Parkoppla dina högtalare för ännu mäktigare ljud
Räcker det inte med en JBL PartyBox? Parkoppla två högtalare med en kabel eller trådlöst via 
True Wireless Stereo (TWS) för ännu större och mäktigare ljud.
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