
Krachtig geluid. De hele dag lang.
Maak  er  jouw  feest  van. Van barbecues in de tuin tot roadtrips in het weekend, de  
JBL Boombox 2 doet zijn naam eer aan met zijn monsterlijke bas, stoer uiterlijk en maar liefst 
24 uur speeltijd. Deze krachtige luidspreker is IPX7-waterproof, draagbaar, en levert dag en 
nacht krachtig geluid. Verbind met andere JBL PartyBoost luidsprekers om er echt een groot 
feest van te maken. Met de JBL Boombox 2 feesten je vrienden nonstop en de ingebouwde 
powerbank zorgt ervoor dat je apparaten opgeladen blijven. Dus je blijft gaan, van ‘s avonds 
laat tot vroeg in de morgen!

Functies
 De meest luide JBL BoomBox ooit

 Een monsterlijke bas die je voelt

 Eindeloos feesten dankzij 24 uur afspeeltijd

  Duik in het water met het IPX7-
waterbestendig ontwerp

 Stevig, stoer ontwerp

 Maak het extra leuk met PartyBoost

 Laad op met de ingebouwde powerbank

Draagbare Bluetooth Luidspreker
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Draagbare Bluetooth Luidspreker

Functies en eigenschappen 
De meest luide JBL BoomBox ooit
Volume omhoog. Maximaal. Haal de meest luide en sterke JBL Signature Pro Sound uit onze 
krachtigste draagbare luidspreker, de JBL Boombox 2.

Een monsterlijke bas die je voelt
Een goede bas maakt het feest, dus zorg dat je vrienden de bas ook echt voelen. De  
JBL Boombox 2 levert krachtige, diepe bassen, net als je favoriete club met JBL-speakers. 

Eindeloos feesten dankzij 24 uur afspeeltijd
Stoppen hoeft niet. Je kunt gewoon doorgaan. De JBL Boombox 2 heeft een batterijduur van wel 
24 uur, zodat je de hele dag en nacht kunt feesten.

Duik in het water met het IPX7-waterbestendig ontwerp
Neem je luidsprekers overal mee naartoe. Feestje in het zwembad? Perfect. Plotselinge 
regenbui? Geen probleem. Beachparty? JBL Boombox 2 is IPX7-waterbestendig voor zorgeloos 
vermaak in de buitenlucht.

Stevig, stoer ontwerp
Strak. Stoer. Krachtig. Met zijn iconische handgreep en stijlvolle gewelfde zijkanten trekt de  
JBL Boombox 2 zeker de aandacht, waar je hem ook mee naartoe neemt.

Maak het extra leuk met PartyBoost
Met PartyBoost kun je meerdere JBL PartyBoost luidsprekers aan elkaar koppelen om het feest 
compleet te maken.

Laad op met de ingebouwde powerbank
Je kan gewoon doorfeesten. Dankzij de ingebouwde powerbank kun je je apparaten opladen 
zonder de muziek te hoeven pauzeren. 

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Boombox 2
1 x JBL Voedingsadapter 
1 x Garantiebewijs
1 x Beknopte handleiding
1 x Garantiebewijs

Technische specificaties:
Algemene specificaties
  Transducers: 2 x 106mm (4") woofer,  

2 x 20mm (0.75") tweeter
  2 x 40 W RMS-woofer + 2 x 40 W 

RMS-tweeter (AC-modus)
  2 x 30 W RMS-woofer + 2 x 30 W 

RMS-tweeter (batterijmodus) 
  Ingangsvermogen: 24V / 4.2A
  Frequentiebereik: 50 Hz – 20 kHz
  Signaal-ruisverhouding: >80 dB
  Type batterij: Li-ion polymeer 72.6 Wh
  Oplaadtijd voor batterij: 6,5 uur  

(24 V / 4.2 A)
  Afspeeltijd voor muziek: maximaal  

24 uur (afhankelijk van volumeniveau en 
audio-inhoud)

USB-specificatie
  USB-oplaadpoort: 5 V / 2.0 A (maximaal)

Specificatie draadloos
  Bluetooth®-versie: 5.1
  Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
  Frequentiebereik Bluetooth®-zender: 

2,402 GHz – 2,480 GHz
  Vermogen Bluetooth®-zender:  

≤ 10 dBm (EIRP)
  Modulatie Bluetooth®-zender:  

GFSK π/4 DQPSK 8DPSK
Afmetingen
  Afmetingen (B x H x L):  

484 x 201 x 256 mm  
(19.1" x 7.9" x 10.1")

  Gewicht: 5,9 kg (13 Ibs)


