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Najlepszy sprzęt na imprezę!

JBL PartyBox 1000 to mocny głośnik zapewniający jakość dźwięku JBL i ekscytujące efekty 

świetlne na całym panelu. Wystarczy podłączyć mikrofon lub gitarę i wejść na scenę lub 

odtwarzać utwory przez Bluetooth bądź z USB. Podświetlona diodami opaska DJ and Party 

Band zagra koncert na Twojej imprezie! Podłącz dwa głośniki PartyBox bezprzewodowo 

dzięki funkcji TWS lub przewodowo, łącząc wyjście RCA z wejściem RCA. Zaczynajmy 

imprezę!

Potężny głośnik z Bluetooth i efektami świetlnymi na całym panelu
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Potężny głośnik z Bluetooth i efektami świetlnymi na całym panelu

Zawartość zestawu:
1 x głośnik JBL Party
1 x skrócona instrukcja obsługi
1 x karta gwarancyjna
1 x karta charakterystyki
1 x przewód zasilający AC (wtyczki różnią się 
w zależności od regionu)
opaska na rękę Air Gesture

Specyfikacje techniczne:
	Zasilanie: 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
	Pad dla DJ-a
	Opaska Air Gesture obsługująca test z 

wykorzystaniem technologii BLE
	Wyjścia: RCA L/R
	Funkcja TWS (True Wireless Stereo) 

umożliwiająca podłączenie 2 głośników dzięki 
technologii Bluetooth
		Bass Boost
	Pasmo przenoszenia: 30Hz-20kHz (-6dB)
	Przetworniki: 1 x przetwornik kompresyjny,  

2 x średniotonowy 7", 1 x niskotonowy 12" 
skierowany w dół
	Wymiary produktu (sz. x gł. x wys.)  

397 x 390 x 1050
	Masa produktu netto: 34,7 kg
	Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) 

1158 x 468 x 472
	Masa produktu z opakowaniem: 39,1 kg
	1100W Max!

Cechy i korzyści

Legendarne brzmienie JBL
Firma JBL oferuje niezrównaną jakość wiernie odwzorowanego dźwięku i wrażenia z imprez, które 
zapamiętasz na długo!

Efekty świetlne
Panel efektów świetlnych zapewni przykuwające uwagę show, które zachwyci wszystkich dookoła 
efektami wizualnymi. 

Opaska na rękę Air Gesture
Opaska na rękę z gestami zbliża wszystkich!

Pad dla DJ-a
Ten DJ Pad grać na perkusji, gitarze i pianinie, nagrywać i wykonywać pętle w locie!

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

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 zewnętrznych urządzeń dzięki USB
Port USB na głośniku JBL PartyBox umożliwia ładowanie innych urządzeń USB. Nie musisz już 
zaopatrywać się w dodatkową ładowarkę.

Ukryte kółka
Rączka i ukryte kółka ułatwiają transport głośnika JBL PartyBox 1000 


