
Niezrównany dźwięk. Przez cały dzień.
JBL Boombox to przenośny głośnik Bluetooth, który został zaprojektowany z  myślą 
o  zapewnieniu wyjątkowej mocy, potężnego dźwięku i  najgłębszych basów. Ciesz się każdą 
nutą przez 24 godziny. Jedno ładowanie wystarcza, aby słuchać muzyki przez całą dobę. Dzięki 
akumulatorowi o ogromnej pojemności i podwójnemu wyjściu do ładowania możesz nie tylko 
imprezować przez całą noc, ale też w  dowolnej chwili naładować inne urządzenia. Głośnik 
Boombox posiada wytrzymałą konstrukcję, która sprawdzi się podczas dzikich imprez. Dzięki 
wodoszczelnej obudowie o stopniu ochrony IPX7 nie straszne mu ani pogoda ani szaleństwa 
nad wodą. Dedykowane tryby pozwalają zoptymalizować ustawienia pod kątem odtwarzania 
w  pomieszczeniu lub na zewnątrz. Jeśli chcesz osiągnąć jeszcze większą moc dźwięku, 
możesz jednym przyciskiem połączyć ze sobą ponad 100  głośników z  obsługą technologii  
JBL Connect+.
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  Bezprzewodowe przesyłanie strumienia 
audio przez Bluetooth

 24 godziny odtwarzania

  Wysokowydajny akumulator o pojemności

 Wodoodporność IPX7

 JBL Connect+

 Tryb dźwięku w pomieszczeniu/na zewnątrz

 Potężny dźwięk i najgłębsze basy
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Przenośny głośnik Bluetooth

Cechy i korzyści 

Bezprzewodowe przesyłanie strumienia audio przez Bluetooth

Połącz bezprzewodowo z głośnikiem nawet 2 smartfony lub tablety i na zmianę odtwarzaj 
potężny dźwięk stereo.

Wysokowydajny akumulator o pojemności

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewnia nawet 24 godziny odtwarzania muzyki 
i pozwala ładować inne urządzenia przez dwa porty USB.

Wodoodporność IPX7

Głośnik Boombox może towarzyszyć Ci na plaży i na basenie. Bez obaw – deszcz, rozpryski, 
a nawet zanurzenie w wodzie nie są mu straszne.

JBL Connect+

Wzmocnij doznania płynące z odtwarzania muzyki i rozkręć imprezę dzięki możliwości 
bezprzewodowego podłączenia ponad 100 głośników wyposażonych w funkcję JBL Connect+.

Tryb dźwięku w pomieszczeniu/na zewnątrz

Tryb odtwarzania w pomieszczeniu zapewnia większą głębię basów i bogatszy dźwięk. Z kolei 
w trybie odtwarzania na zewnątrz dźwięk jest bardziej imponujący, basy – silniejsze, a czas 
odtwarzania – dłuższy.

Potężny dźwięk i najgłębsze basy

Głośnik JBL Boombox posiada cztery aktywne przetworniki i dwa radiatory basowe JBL, dzięki 
którym potężny dźwięk i imponujące basy możesz nie tylko usłyszeć, ale też zobaczyć.

Zawartość zestawu:
Boombox
Zasilacz
Kabel 

Specyfikacje techniczne:
  Wersja Bluetooth: 4.2
  Obsługiwane profile: A2DP 1.3,  

AVRCP 1.6, HFP 1.6
  Przetworniki: 2 x głośnik niskotonowy 

4 cale, 2 x głośnik wysokotonowy 20 mm
  Moc: 2 x 30 W (tryb zasilania 

sieciowego); 2 x 20 W (tryb akumulatora)
  Pasmo przenoszenia: (50 Hz – 20 kHz)
  Stosunek sygnału do szumu: 80 dB
  Zasilacz: 20 V/4 A
  Rodzaj akumulatora: litowo-polimerowy 

(74 Wh)
  Czas ładowania akumulatora: <6,5 godziny
  Czas odtwarzania muzyki: do 24 godzin 

(w zależności od poziomu głośności 
i rodzaju plików)

  Moc nadajnika Bluetooth: 0–9 dBm
  Zakres częstotliwości nadajnika 

Bluetooth: 2,402 GHz – 2,480 GHz
  Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, 

8DPSK, π/4DQPSK
  Wymiary (wys. x szer. x gł.): 

254,5 x 458,5 x 195,5 mm
  Masa: 5,25 kg


