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  Kraftfuld original JBL Pro Sound
  Dynamisk lysshow, der synkroniseres 
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  Par dine højttalere for endnu større lyd

Start en fest med kraftfuld lyd og et dynamisk lysshow.
Giv enhver fest en helt ny dimension med de unikke, dynamiske lysdioderinge, der er 

synkroniseret til den kraftfulde lyd og den dybe bas i PartyBox 110. Tag PartyBox med 

det stænksikre design med dig overalt, og sæt en guitar og mikrofon i for den ultimative 

fordybende oplevelse. Med basforstærkning og høj, kraftfuld original JBL Pro Sound vil dine 

venner ikke bare høre musikken, de vil mærke den. 12 timers spilletid holder festen i gang 

hele dagen eller natten. Brug PartyBox-appen for total kontrol, når du spiller din musik 

trådløst.
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Hvad er der i æsken:
1 x JBL PartyBox 110
Strømkabel (stik og antal varierer efter region)
1 x lynstartvejledning
1 x sikkerhedsdatablad
1 x garantibevis

Tekniske specifikationer:
Generelle specifikationer
		Model nr.: JBL PartyBox 110
		Transducere: 2 x 154,6 mm / 5,25" woofer, 

2 x 55 mm / 2,25" diskant
		Udgangseffekt: 160 W RMS
		Strømindgang: 100 V – 240 V / 50 / 60 Hz
		Frekvensområde: 45 Hz – 20 KHz (-6 dB) 
		Signal til støj-forhold: > 80 dB
		Batteritype: Li-ion polymer 36 Wh
		Batteriopladningstid: 3,5 timer
		Musikspilletid: op til 12 timer (afhænger af 

lydstyrke og indhold)
USB-specifikation
		USB-format: FAT16, FAT32
		USB-filformat: .mp3, .wma, .wav
		USB-opladning: 5 V / 2,1 A (maksimum)
		Kabeltype: AC-strømkabel
		Kabellængde: 2 meter 

Trådløs specifikation
		Bluetooth® version: 5.1
		Bluetooth® profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
		Bluetooth® senderfrekvensområde: 

2,4 GHz – 2,4835 GHz
		Bluetooth® sendereffekt: ≤ 15 dBm (EIRP)
		Bluetooth® sendemodulation: 

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

Funktioner og fordele 
Kraftfuld original JBL Pro Sound
Uanset om du er hjemme eller udendørs, gør JBL PartyBox 110 din musik fantastisk med to 
niveauer af dyb, justerbar bas og kraftfuld original JBL Pro Sound.

Dynamisk lysshow, der synkroniseres med rytmen
Al slags musik er bedre med et dynamisk lysshow. Farver, der synkroniseres til rytmen, får dine 
fødder til at bevæge sig, mens stroboskoper og mønstre, der kan tilpasses, får dine øjne til at stråle. 
Det er en unik, fordybende audiovisuel oplevelse, der forvandler enhver fest til et kunstværk.

12 timers spilletid
Få gang i festen både dag og nat. Med 12 timers spilletid og et indbygget, genopladeligt batteri vil 
rytmen bare fortsætte (og fortsætte).

IPX4-stænksikker
Uanset om dine gæster danser på stranden eller nyder drinks ved poolen, er JBL PartyBox 110 
IPX4-stænksikker, så du aldrig behøver at bekymre dig, hvis festen bliver lidt for våd og vild.

Mikrofon- og guitarindgange
Med indgange til mikrofon og guitar kan du vise dine talenter ved at synge og spille til musikken. 
Du lyder ikke alene fantastisk, du vil også se fantastisk ud med det perfekte lysshow at rocke til.

PartyBox-app
JBL PartyBox-appen gør det nemmere end nogensinde at styre din musik, opdatere indstillinger og 
tilpasse farverne og mønstrene i dit lysshow til den perfekte feststemning.

Afspilning fra flere kilder
Afspil din musik trådløst via Bluetooth, tilslut en USB-nøgle eller tilslut med et aux-kabel. 
JBL PartyBox 110 er den ultimative løsning, der tilpasser sig din musik.

Par dine højttalere for endnu større lyd
Er en JBL PartyBox ikke nok? Par to højttalere med et kabel eller trådløst med ægte trådløs stereo 
teknologi (TWS) for endnu større og kraftfuld lyd.

DRAFT

Bærbar festhøjttaler med kraftfuld lyd på 160 W, indbygget lys og stænksikkert design


