
Massivt ljud. Hela dagen.
Äg festen. På allt från grillfester till roadtrips levererar JBL Boombox 2 monstruös bas, djärv 
design och otroliga 24 timmars speltid. Bärbar och vattentålig enligt IPX7 – den kraftfulla 
Bluetoothhögtalaren pumpar ut massivt ljud både dag och natt. Du kan höja stämningen på 
festen genom att parkoppla med fler JBL PartyBoost-kompatibla högtalare. JBL Boombox 2 
håller dina vänner dansandes, och dess inbyggda powerbank håller dina enheter laddade. Så 
nu kan du garanterat festa hela natten!

Funktioner
  Den mest högljudda JBL-boomboxen 
någonsin

 Monstruös bas som känns
 Håll igång festen med 24 timmars speltid
  Den är vattentålig enligt IPX7 – du kan njuta 
av musiken vid vattnet

 Mäktig design
 Låt festligheterna börja med PartyBoost
 Ladda med den inbyggda powerbanken
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Bärbar Bluetooth-högtalare

Funktioner och fördelar 
Den mest högljudda JBL-boomboxen någonsin
Skruva upp volymen. Högt. Få det högsta, mest massiva JBL Signature Pro Sound-ljudet med 
vår mest kraftfulla bärbara högtalare, JBL Boombox 2.

Monstruös bas som känns
Bas är nyckeln till alla fester, så låt dina vänner känna den. JBL Boombox 2 pumpar ut kraftfull, 
djup bas – precis som på din favoritklubb. 

Håll igång festen med 24 timmars speltid
Det roliga behöver inte ta slut. JBL Boombox 2 håller igång festen både dag och natt med 
otroliga 24 timmars batteritid. 

Den är vattentålig enligt IPX7 – du kan njuta av musiken vid vattnet
Ta med dig dina högtalare vart som helst. Poolparty? Perfekt. Plötsligt skyfall? Inga problem. 
Strandfest? JBL Boombox 2 är vattentålig enligt IPX7 för häftig utomhusunderhållning.

Mäktig design
Elegant. Djärv. Kraftfull. Med sitt ikoniska handtag och sina stilrena sidodetaljer får JBL Boombox 
2 folk att haja till, vart du än tar den med dig.

Låt festligheterna börja med PartyBoost
PartyBoost låter dig parkoppla flera JBL PartyBoost-kompatibla högtalare och pumpa upp 
festen.

Ladda med den inbyggda powerbanken
Pausa inte festen. En inbyggd powerbank låter dig ladda dina enheter utan att pausa musiken.

Detta finns i lådan:
1 JBL Boombox 2
1 JBL strömadapter 
1 garantikort
1 snabbstartsguide
1 garantikort

Tekniska specifikationer:
Allmänna specifikationer
  Element: 2 x 106 mm (4") tums 

baselement, 2 x 20 mm (0.75") diskant
  2 x 40 W RMS för bas + 2 x 40 W RMS 

för diskant (AC-läge)
  2 x 30 W RMS för bas + 2 x 30 W RMS 

för diskant (batteri-läge) 
  Strömförsörjning: 24 V / 4,2 A
  Frekvensåtergivning: 50 Hz – 20 kHz
  Signal/brus-förhållande: > 80 dB
  Batterityp: Li-ion polymer 72,6 Wh
  Batteriladdningstid: 6,5 timmar 

(24 V / 4,2 A)
  Musikspeltid: Upp till 24 timmar 

(beroende på volym och ljudinnehåll)

USB-specifikation
  USB-laddning ut: 5 V/2,0 A (max)

Trådlös specifikation
  Bluetooth®-version: 5.1
  Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
  Bluetooth®-sändarens frekvensområde: 

2,402–2,480 GHz
  Bluetooth®-sändareffekt: 

≤ 10 dBm (EIRP)
  Bluetooth®-sändarmodulering: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Mått
  Mått (H x B x D): 484 x 201 x 256 mm 

(19.1" x 7.9" x 10.1")
  Vikt: 5,9 kg (13 Ibs)


