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Spil højt, stå frem – og vær klar til fest!
 Flyt festen med kraften fra den bærbare JBL PartyBox 100. Lys natten op. Vælg det perfekte 

lysshow, eller lad musikken vælge stemningen. Skab dit eget mix. Vælg en playliste fra dit 

USB-stik, eller afspil trådløst fra en Bluetooth-kompatibel enhed. Lav dit eget rockshow 

med mikrofon- og guitarindgange. Find din perfekte lyd. Sæt din højttaler på et stativ, 

og fyld hele rummet med den dynamiske JBL-lyd. Fest hele natten med op til 12 timers 

batteritid. Sæt højttaleren til stikkontakten, så musikken aldrig stopper.

Kraftfuld bærbar Bluetooth party-højttaler med dynamisk lysshow
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Hvad er der i æsken:
1 x JBL Party-højttaler
1 x lynstartguide
1 x garantikort
1 x sikkerhedsark
1 x AC strømkode (AC-stik varierer efter region)

Tekniske specifikationer:
		Strømindgange: 100-240 V AC 
		Indgangsterminaler: USB-port, 3,5 mm  

Aux in, mikrofon/guitar med volumenkontrol
		Trådløs tilslutning: Bluetooth-teknologi
		Udgangsterminaler: Aux-out
		TWS (True Wireless Stereo), som kan  

forbinde op til 2 party-højttalere via  
Bluetooth-teknologi
		Bass-boost: Ja
		Frekvensområde: 45Hz–18kHz
		Produktmål (b x l x h):  

290 mm x 288 mm x 551 mm
		Produktvægt: 9,7 kg
		Pakkens mål (b x l x h):  

356 mm x 352 mm x 664 mm
		Produktvægt inklusive emballage: 11,3 kg
		Enheder: 2 x 5,25" bashøjttaler,  

2 x 2,25" diskanthøjttaler
		Batteritype: Lithium-ion 2500mAh, 14,4 V
		Batteri-opladetid (hurtig opladning): 3,5 timer
		Batteri-opladetid (langsom opladning):  

6,5 timer

		Batteri afspilningstid: 12 timer*

Funktioner og fordele 
Sæt gang i festen
Spil de varmeste hits. JBL PartyBox 100 pumper den kraftfulde JBL-lyd ud med 160 watt.  
Start festen, hvor og hvornår du vil.

Lys festen op
 Spark liv i din fest med et episk lysshow. Vælg mellem flere lysmønstre fra RGB-lysdioder, eller lad 
farverne følge musikken, og tag den audio-visuelle oplevelse til næste niveau.

Et batteri, der bare bliver ved
Fest fra solopgang til solnedgang med en imponerende batteritid på helt op til 12 timer*. 

Sæt stikket i og spil
Har en mikrofon, og er ikke bange for at bruge den. Har en guitar, og er ikke bange for at bruge 
den. Bare sæt dem til din højttaler, indtag scenen og sæt gang i festen uden tanke for i morgen.

Afspil trådløst og problemfrit via Bluetooth
Det er nemt at holde musikken kørende. Bare forbind til din smartphone, tablet eller din foretrukne 
online-tjeneste via en hvilket som helst Bluetooth-kompatibel enhed for uafbrudt trådløs afspilning.

Playlister på den nemme måde
 Gør din fest personlig. Byg den ultimative festlyd op fra bunden. Lav en playliste, smid den på en 
USB-nøgle og prop den i din højttaler.

Forstærk din lyd
Er én højttaler bare ikke nok? Forbind op til to kompatible party-højttalere med True Wireless Stereo 
(Bluetooth).

Sæt din højttaler på en piedestal
En højttaler, der vokser med opgaven. Sæt din JBL PartyBox 100 på et stativ for at få en dynamisk, 
fyldig festlyd, der virkelig får gang i dansegulvet.

 *12 timers afspilning er kun til reference og kan variere alt efter musikindhold og batteriets tilstand efter mange  
op- og afladninger. Det kan opnås med en foruddefineret musikkilde, med lysshowet slukket, en volumen på 7 og 
trådløs afspilning via Bluetooth.

Kraftfuld bærbar Bluetooth party-højttaler med dynamisk lysshow


