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Var högljudd, var stolt, var redo att partaja!
Sätt fart på festen med bärbara JBL PartyBox 100. Lys upp i mörkret. Välj det perfekta 

ljusspelet eller låt musiken styra stämningen. Variera. Kör en spellista från ett USB-minne 

eller strömma från en Bluetooth-enhet. Rocka loss med ingångar för gitarr och mikrofon. 

Hitta rätt känsla. Montera högtalaren på en stolpe och fyll rummet med dynamiskt JBL-ljud. 

Fortsätt hela natten med upp till 12 timmars batteritid. Koppla in högtalaren i ett vägguttag 

och spela musik hur länge som helst.

Kraftfull bärbar Bluetooth-partyhögtalare med dynamiskt ljusspel
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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)

Tekniska specifikationer:
		Strömförsörjning: 100–240 V AC 

		Ingångar: USB-port, 3,5 mm AUX IN, 
mikrofon/gitarr med ljudreglage

		Trådlös anslutning: Bluetooth-teknik

		Uttag: Aux-Out

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

		Basförstärkning: Ja

		Frekvensåtergivning: 45 Hz – 18 kHz

		Produktmått (B x D x H): 290 x 288 x 551 mm

		Produktvikt: 9,7 kg

		Förpackningsmått (B x D x H)  
356 x 352 x 664 mm

		Produktvikt med förpackning: 11,3 kg

		Element: 2 x 5,25-tums baselement,  
2 x 2,25-tums diskantelement

		Batterityp: Litium/jon, 2 500 mAh, 14,4 V

		Laddtid, snabbladdning: 3,5 timmar

		Laddtid, långsam laddning: 6,5 timmar

		Batterispeltid: 12 timmar* 

Funktioner och fördelar 
Energi för festen
Släpp loss stans hetaste jam-sessions. JBL PartyBox 100 dunkar på med 160 watt ljud av  
JBL-kvalitet. Sätt igång festen var och när du vill.

Sätt ljus på festen
Höj stämningen på festen med ett storslaget ljusspel. Välj mellan flera olika RGB LED-ljusprogram 
eller låt färgerna växla med musiken för en audiovisuell show på en ny nivå.

Ett batteri som inte bara lägger av
Rocka loss från soluppgång till solnedgång med rejäl batteritid, upp till 12 timmar*. 

Plug in and play
Har du mikrofon, så sjung. Har du gitarr, så digga. Koppla in högtalaren, inta scenen och rocka loss 
som om morgondagen inte fanns.

Strömma utan avbrott med Bluetooth
Det är enkelt att hålla musiken igång. Anslut bara till din smarta telefon, surfplatta eller 
favoritmusiktjänst på nätet via valfri Bluetooth-enhet och strömma trådlöst oavbrutet.

Enkelt med spellistor
Gör din fest unik. Bygg upp ditt eget ultimata ljud till festen. Du behöver bara sätta ihop din 
spellista, spara den på ett USB-minne och sätta i det i högtalaren.

Förstärk ljudet
Räcker det inte med en högtalare? Länka upp till två partyhögtalare med True Wireless Stereo 
(Bluetooth) 

Placera högtalaren på en piedestal
En högtalare som lever upp till förväntningarna. Montera JBL PartyBox 100 på en stolpe för 
dynamiskt, fylligt festljud som folk gillar.

*12 timmars batteritid är endast en referens och kan variera beroende på musikinnehåll och batteriets ålder efter 
många laddnings- och urladdningscykler. Det går med en fördefinierad musikkälla, avstängning av ljusspel, volymnivå 
7 och Bluetooth-strömningskälla.

Kraftfull bärbar Bluetooth-partyhögtalare med dynamiskt ljusspel


