
Potężny dźwięk. Przez cały dzień.
Na każdej imprezie. Dzięki potężnym basom, wyjątkowemu wzornictwu i czasowi odtwarzania 
sięgającemu aż 24 godzin głośnik JBL Boombox 2 doskonale sprawdzi się w każdej sytuacji 
— zarówno podczas grilla, jak i na weekendowej wycieczce. Przenośny głośnik o klasie 
wodoodporności IPX7 zapewnia potężny dźwięk przez cały dzień i całą noc. Aby zyskać jeszcze 
więcej mocy, możesz podłączyć inne głośniki zgodne z funkcją JBL PartyBoost. Głośnik JBL 
Boombox  2 doskonale odtwarza muzykę, a wbudowany powerbank pozwala ładować inne 
urządzenia. Możesz bawić się do rana bez żadnych przerw!

Cechy
 Najgłośniejszy boombox firmy JBL

 Potężne, wibrujące basy

  Nieprzerwana impreza z 24-godzinnym 
czasem odtwarzania

  Dzięki wodoodporności IPX7 nie martwisz 
się o zachlapanie

 Atrakcyjne, odważne wzornictwo

 Podkręć zabawę z funkcją PartyBoost

  Więcej energii z wbudowanym 
powerbankiem

Przenośny głośnik Bluetooth
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Przenośny głośnik Bluetooth

Cechy i korzyści 
Najgłośniejszy boombox firmy JBL
Więcej mocy. Jeszcze więcej. Wybierz najgłośniejszy, intensywny dźwięk JBL Signature Pro Sound z 
naszym najpotężniejszym głośnikiem przenośnym JBL Boombox 2.

Potężne, wibrujące basy
Na imprezach tanecznych najważniejsze są basy, więc zadbaj o to, by było je dobrze słychać. JBL 
Boombox 2 wspaniale odtwarza niskie tony — tak jak w prawdziwym klubie z nagłośnieniem firmy JBL. 

Nieprzerwana impreza z 24-godzinnym czasem odtwarzania
Dobra zabawa nie powinna szybko się kończyć. Głośnik JBL Boombox 2 ma akumulator 
wystarczający aż na 24 godziny, więc możesz bawić się przez cały dzień i całą noc.

Dzięki wodoodporności IPX7 nie martwisz się o zachlapanie
Zabierz swoje głośniki w dowolne miejsce. Impreza przy basenie? Idealnie. Nagłe oberwanie chmury? 
Bez obaw. Balanga na plaży? JBL Boombox 2 umożliwia zabawę na świeżym powietrzu bez obaw i 
ograniczeń dzięki ochronie na poziomie IPX7.

Atrakcyjne, odważne wzornictwo
Zgrabny. Estetyczny. O dużej mocy. Dzięki charakterystycznemu uchwytowi i eleganckim ornamentom 
z boku głośnik JBL Boombox 2 przykuwa uwagę w każdym miejscu.

Podkręć zabawę z funkcją PartyBoost
Funkcja PartyBoost pozwala połączyć ze sobą wiele zgodnych głośników, aby jeszcze bardziej 
rozkręcić imprezę.

Więcej energii z wbudowanym powerbankiem
Nie musisz przerywać imprezy. Wbudowany powerbank umożliwia ładowanie urządzeń bez 
zatrzymywania muzyki.
 

Zawartość zestawu:
1 x JBL Boombox 2
1 x JBL zasilacz 
1 x karta gwarancyjna
1 x skrócony przewodnik
1 x karta gwarancyjna

Specyfikacje techniczne:
Ogólne dane techniczne
  Przetworniki: niskotonowy 2 x 106mm (4"), 

wysokotonowy 2 x 20mm (0.75")
  2 x 40 W RMS – głośnik niskotonowy + 

2 x 40 W RMS – głośnik wysokotonowy 
(tryb zasilania AC)

  2 x 30 W RMS – głośnik niskotonowy + 
2 x 30 W RMS – głośnik wysokotonowy 
(tryb zasilania bateryjnego) 

  Zasilanie: 24 V / 4,2 A
  Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz
  Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
  Rodzaj akumulatora: litowo-jonowy 

polimerowy 72,6 Wh
  Czas ładowania akumulatora: 

6,5 godz. (24 V / 4,2 A)
  Czas odtwarzania muzyki: 

do 24 godzin (w zależności od poziomu 
głośności i materiałów audio)

Dane techniczne USB
  Wyjście do ładowania przez USB: 

5 V / 2,0 A (maksymalnie)

Dane dotyczące łączności bezprzewodowej
  Wersja Bluetooth®: 5.1
  Profil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
  Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 

2,402 GHz – 2,480 GHz
  Moc nadajnika Bluetooth®: 

poniżej 10 dBm (EIRP)
  Modulacja nadajnika Bluetooth®: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Wymiary
  Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 

484 x 201 x 256 mm (19.1" x 7.9" x 10.1")
  Masa: 5,9 kg (13 Ibs)


