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Głośno, ostro, na całego! 
Rozkręć imprezę dzięki przenośnej mocy JBL PartyBox 100. Rozświetl noc. Wybierz idealne 

efekty świetlne lub pozwól muzyce zadbać o nastrój. Miksuj. Użyj listy odtwarzania z 

pamięci USB lub odtwarzaj strumieniowo z urządzenia zgodnego z technologią Bluetooth. 

Swobodnie korzystaj z wejść mikrofonowych i gitarowych. Znajdź swoje idealne miejsce. 

Zamontuj głośnik na słupku i otocz pomieszczenie dynamicznym dźwiękiem JBL. Baw się 

całą noc dzięki 12-godzinnemu akumulatorowi. Przymocuj głośnik na ścianie i pozwól 

działać muzyce.

Wydajny, przenośny głośnik imprezowy z obsługą technologii Bluetooth i dynamicznymi efektami świetlnymi
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Wydajny, przenośny głośnik imprezowy z obsługą technologii Bluetooth i dynamicznymi efektami świetlnymi

Zawartość zestawu:
1 x głośnik imprezowy JBL
1 x skrócona instrukcja obsługi
1 x karta gwarancyjna
1 x karta charakterystyki
1 x przewód zasilający (wtyczki różnią się 
w zależności od regionu)

Specyfikacje techniczne:
		Zasilanie: 100–240 V AC
		Wejścia: gniazdo USB, gniazdo Aux-in 3,5 mm, 

gniazdo na mikrofon/gitarę z regulacją głośności
		Łączność bezprzewodowa: Obsługa technologii 

Bluetooth
		Wyjścia: Wyjście Aux
		Funkcja TWS (True Wireless Stereo) 

umożliwiająca podłączenie 2 głośników dzięki 
technologii Bluetooth
		Podbicie basów: Tak
		Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 18 kHz
		Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 

290 mm x 288 mm x 551 mm
		Masa produktu netto: 9,7 kg
		Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.): 

356 mm x 352 mm x 664 mm
		Masa produktu z opakowaniem: 11,3 kg
		Przetworniki: niskotonowy 2 x 5,25", 

wysokotonowy 2 x 2,25"
		Rodzaj akumulatora: 

litowo-jonowy 2500 mAh, 14,4 V
		Czas szybkiego ładowania akumulatora: 

3,5 godziny
		Czas wolnego ładowania akumulatora: 

6,5 godziny
		Czas odtwarzania przy zasilaniu 

akumulatorowym: 12 godzin*

Cechy i korzyści  
Rozkręć imprezę
Zorganizuj najgorętszą imprezę w mieście. JBL PartyBox 100 generuje 160 W powalającego dźwięku 
JBL. Rozpocznij imprezę, kiedy i gdziekolwiek potrzebujesz.

Rozświetl imprezę
Dodaj impetu imprezie dzięki wyjątkowym efektom świetlnym. Wybierz jeden z kilku wzorów oświetlenia 
LED RGB lub pozwól, aby kolory uzupełniły muzykę, przenosząc imprezę na kolejny poziom 
audio-wizualny.

Akumulator, który po prostu nie przestaje działać
Baluj od wschodu do zachodu słońca dzięki ogromnej żywotności akumulatora, sięgającej 12 godzin*. 

Podłącz i odtwarzaj
Masz mikrofon, śpiewaj. Masz gitarę, szarp. Wystarczy podłączyć je do głośnika, zabrać na scenę i bawić 
się, jakby jutro miało nie nadejść.

Bez problemu przesyłaj dźwięk strumieniowo za pomocą Bluetooth
Łatwo sprawić, aby płynęła muzyka. Aby zapewnić nieprzerwane przesyłanie strumieniowe, wystarczy 
połączyć się ze smartfonem, tabletem lub ulubioną usługą online za pośrednictwem dowolnego 
urządzenia zgodnego z technologią Bluetooth.

Łatwe układanie list odtwarzania
Spersonalizuj swoją imprezę. Stwórz swój ostateczny imprezowy dźwięk od podstaw. Przygotuj listę 
odtwarzania, wgraj ją do pamięci USB i wsuń tę pamięć do głośnika.

Wzmocnij dźwięk
Jeden głośnik to za mało? Połącz dwa kompatybilne głośniki imprezowe w trybie True Wireless Stereo 
(Bluetooth). 

Postaw głośnik na postumencie
Głośnik, który staje na wysokości zadania. Zamocuj głośnik JBL PartyBox 100 na słupku, aby uzyskać 
dynamiczne i wciągające imprezowe brzmienie, które naprawdę porusza tłum.

*12 godzin odtwarzania przy zasilaniu akumulatorowym to wartość orientacyjna i może się różnić w zależności od rodzaju 
muzyki i zużywania się akumulatora po licznych cyklach ładowania i rozładowywania. Jest to możliwe w przypadku 
wstępnie wybranego źródła muzyki, wyłączenia efektów świetlnych, 7. poziomu głośności i strumieniowego źródła BT.


