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Voit laittaa bileet pystyyn missä tahansa ja ryhtyä laulamaan 
kaikkialla.
JBL PartyBox On-The-Go -laitteella voit sekä nähdä ja kuulla että tuntea rytmin olit sitten 

rantajuhlissa tai festivaaleilla. Voit kääntää tunnusomaisen JBL-soundin 100 watin teholle. Upea 

valoesitys synkronoituu äänen kanssa. Soita suosikkikappaleitasi Bluetooth-yhteyden tai USB-, 

AUX tai TWS (True Wireless Stereo) -liitännän kautta ja laula ystäväsi kanssa sielusi kyllyydestä 

JBL:n langattomilla mikrofoneilla. Voit myös käyttää soitinliitäntää soittaaksesi kappaleen 

mukana. JBL PartyBox On-The-Go sisältää kaiken, mitä tarvitset juhlien käynnistämiseen ja 

mukana kuljettamiseen: pullonavaaja, pehmustettu olkahihna, ladattava akku ja luokituksen IPX4 

roiskesuojaus.



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL PartyBox On-The-Go
1 x Langaton mikrofoni
1 Pikaopas
1 x Takuuseloste
1 x Turvallisuustiedote
Virtajohto – olennainen varastointiyksikköjen 
matriisille

Tekniset tiedot:
	Mallin nimi: JBL PartyBox On-The-Go
	Kaiutinelementit: 133 mm:n basso + 

2 x 44 mm:n diskantti
	Kokonaisantoteho: 100 W
	Taajuusvaste:  50 Hz – 20 kHz (-6dB)
	Signaali/kohina: > 80 dBA
	Virtalähde: 100 − 240 V – 50/60 Hz
	Bluetooth®-versio: 4.2
	Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 2,4 – 2,48 GHz
	Bluetooth-lähettimen teho: 10 dBm (EIRP)
	Bluetooth-lähettimen modulaatio: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth-kantama: Noin 10 m
	USB-muoto: FAT16, FAT32
	USB-tiedoston muoto: mp3, wma, waw
	Akun tyyppi: Litiumioni 18Wh (7.2V @ 2500mAh)
	USB-lähtö: 5 V / 2,1 A
	Digitaalinen tulo: Bluetooth/USB-9dBFS
	Akun latausaika: <3.5 tuntia 
	Akun kesto: <6 tuntia
	Laitteen mitat (L x K x S): 489 x 244.5 x 224mm / 

19.3 x 9.6 x 8.8 in
	Pakkauksen mitat (L x K x S): 600 x 362 x 314 mm / 

23.62 x 14.25 x 12.36 in

	Nettopaino: 6.5 kg / 14.3 lbs 

	Kokonaispaino: 8.4 kg / 18.5 lbs 
Langattoman mikrofonin tiedot
	Taajuusvaste: 65Hz – 15kHz
	Signaali/kohina: > 60 dBA
	UHF-taajuus: 470~960 MHz  

(riippuu maista/alueista)
	Lähettimen lähetysteho: < 10 mW
	Mikrofonin akun kesto: > 10 tuntia
	Lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys: 

> 10 m 

Ominaisuudet ja hyödyt 
JBL:lle ominainen sointi
Löydä rytmisi 100 watin tehoisella tunnusomaisella JBL-soundilla. JBL PartyBox On-The-Go tuottaa 
kirkkaat diskantit, selvät keskiäänet ja vahvan basson Bass Boost -toiminnolla. Niinpä hyvä meno voi jatkua 
läpi yön sisällä ja ulkotiloissa.

Synkronoitu valoesitys
Valaise juhlasi dynaamisella valoesityksellä, joka synkronoituu musiikin tahtiin ja huikaisee vieraasi. 
Valitse lukuisista valmiista kuvioista ja anna värien tanssia musiikin mukana. Sinun tarvitsee vain keskittyä 
musiikkiin. 

Mukana JBL:n langaton mikrofoni
Laulua ilman rajoja tai johtoja. JBL PartyBox On-The-Go:n mukana toimitetaan JBL:n langaton mikrofoni, 
jonka kantama on 10 metriä. 

Voit hienosäätää lauluääntä edistyneillä ääniasetuksilla
Suoratoista lempisäveliäsi Bluetooth-yhteydellä. Ota sitten mukaan mikrofoni ja viritä basso, diskantti ja 
kaiku saadaksesi juuri oikean tehosteen lauluääneesi. Kahden mikrofoniliitännän ansiosta voit  laulaa tai 
räpätä ystäväsi kanssa. 

Roiskevedenpitävä IPX4-luokitus
Pidä juhlat rannalla tai uima-altaalla tai tanssi sateessa. Roiskevedenpitävä IPX4-luokituksen suojaus pitää 
JBL PartyBox On-The-Go -laitteen turvassa, kun juhlasi vähän kastuvat. 

Kätevällä olkahihnalla juhlat voivat jatkua tien päällä
JBL PartyBox On-The-Go:ssa on kaikki mitä tarvitset hauskanpitoon, mukaan lukien olkahihnaan kiinnitetty 
pullonavaaja, joten voit nauttia lempijuomistasi tanssiessasi yöhön. 

6 tunnin toistoaika 
Sisäänrakennettu, ladattava akku tarjoaa jopa 6 tuntia soittoaikaa. 

Laula kovempaa kahdestaan
100 wattia tuottaa voimakasta ääntä, mutta voit voimistaa ääntä entisestään. Linkitä yhteen kaksi 
yhteensopivaa bilekaiutinta True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth -yhteydellä.

Heti käyttövalmiit mikrofoni- ja soitinliitännät
Voit paitsi kuulla myös tuntea musiikin. Sisäänrakennettu mikrofoni- ja kitaraliitäntä sallii sinun kytkeä soittimesi 
kaiuttimeen. Voit myös laulaa tai soittaa suosikkikappaleittesi tahdissa tai luoda omat kappaleesi. 

Saumaton Bluetooth-suoratoisto
Voit soittaa enemmän suosikkikappaleitasi aina soittolistoista dj-miksauksiin juuri siellä, minne ilta sinut 
viekin. JBL PartyBox On-The-Go toimii kaikkien Bluetooth-yhteyttä käyttävien laitteiden kanssa, joten voit 
soittaa musiikkia omista musiikkikirjastoistasi ja verkkopohjaisista suoratoistopalveluista.

Liitä soittolistasi laitteeseen
Ei Bluetooth-yhteydellä soitettavaa musiikkia? Ei hätää! Lataa suosikkisoittolistasi muistitikulle ja liitä se 
laitteen sisäänrakennettuun USB-liitäntään, jolloin voit soittaa musiikkia kaikkialla. 
*6 tunnin akunkesto on viitteellinen, ja se voi vaihdella riippuen musiikkisisällöstä ja akun lataus- ja käyttösyklien määrästä. Se on 
saavutettavissa käyttämällä ennalta määriteltyä musiikkilähdettä, äänentasoa 13, Bluetooth-suoratoistoa ja valoshow’ta poiskytkettynä.
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