
Cechy
 Legendarne brzmienie JBL
 Efekty świetlne
 Gniazda na mikrofon i gitarę
 Bezprzewodowe przesyłanie strumienia 

audio przez Bluetooth
 Odtwarzanie z USB
 Funkcje TWS i RCA
 Ładowanie urządzeń zewnętrznych za 

pośrednictwem USB

Głośno, ostro, na całego!  

JBL PartyBox 200 to mocny głośnik z Bluetooth zapewniający jakość dźwięku JBL i wyraziste 

efekty świetlne. Dzięki wejściu 12 V DC możesz zorganizować imprezę w dowolnym miejscu. 

Wystarczy podłączyć mikrofon lub gitarę i wejść na scenę lub odtwarzać utwory przez 

Bluetooth bądź z USB. Podłącz dwa głośniki PartyBox bezprzewodowo dzięki funkcji TWS 

lub przewodowo, łącząc wyjście RCA z wejściem RCA. Zaczynajmy imprezę!

Przenośny głośnik z Bluetooth i efektami świetlnymi
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Zawartość zestawu:
1 x JBL Party Speaker

1 skrócony przewodnik

1 x karta gwarancyjna

1 x arkusz bezpieczeństwa

1 x przewód zasilający (wtyczki różnią się 
w zależności od regionu)

Kabel 1 x 12V DC 

Specyfikacje techniczne:
	Zasilanie: 12 V DC (100–240 V AC)

	Wejścia: RCA L/R, gniazdo USB, gniazdo 
Aux-in 3,5 mm, gniazdo na mikrofon/gitarę 
z regulacją głośności

	Łączność bezprzewodowa: Obsługa 
technologii Bluetooth

	Wyjścia: RCA L/R

	Funkcja TWS (True Wireless Stereo) 
umożliwiająca podłączenie 2 głośników dzięki 
technologii Bluetooth

 	Podbicie basów: Tak

	Pasmo przenoszenia: 45 Hz — 20 kHz

	Wymiary (szer. x gł. x wys. ): 
310mm x 320mm x 690mm

	Masa: 15.32 kg

	Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.): 
374mm x 375mm x 795mm  

	Masa brutto z opakowaniem: 17.44 kg

	Przetworniki: 2 x 6,5" głośnik niskotonowy, 
3 x 2,25" głośnik wysokotonowy

Cechy i korzyści 
Legendarne brzmienie JBL
Poczuj do reszty pochłaniające doświadczenie muzyczne, które może dostarczyć tylko JBL, bawiąc 
się w domu lub na imprezie. 

Efekty świetlne
Oświetlenie na każdy nastrój: tryby Meter, Pulse i Party.

Gniazda na mikrofon i gitarę
Podłącz mikrofon lub gitarę i wejdź na scenę.

Bezprzewodowe przesyłanie strumienia audio przez Bluetooth
Bezprzewodowo przesyłaj wysokiej jakości strumień audio ze swojego smartfona lub tabletu.

Odtwarzanie z USB
Zaprogramuj listę swoich ulubionych utworów imprezowych z USB!

Funkcje TWS i RCA
Podłącz kompatybilne głośniki bezprzewodowo za pośrednictwem TWS (True Wireless Stereo 
wykorzystujące połączenie Bluetooth do 2 głośników) lub przewodowo dzięki gniazdom RCA.

Ładowanie urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem USB
Gniazdo USB na JBL PartyBOX umożliwia ładowanie innych urządzeń z gniazdem USB bezpośrednio 
z głośnika. Nie musisz nosić dodatkowej ładowarki, aby Twoje urządzenia zawsze miały zasilanie.

Przenośny głośnik z Bluetooth i efektami świetlnymi


