
Suara epik. Sepanjang hari.
Dibuat sebagai speaker Bluetooth portabel yang paling dahsyat, JBL Boombox memberikan 
suara yang menggelegar bersamaan dengan bass yang paling mantap. Nikmati musik selama 
24 jam tanpa ada yang ketinggalan. Bayangkan bermain dengan beat favorit Anda dari matahari 
terbit sampai matahari terbit dengan sekali pengisian daya. Gunakan baterai  yang besar dan 
pengisi daya ganda untuk mengisi daya perangkat eksternal Anda kapan saja dan musik tetap 
bergema. Cukup kokoh untuk menangani pesta tailgate terliar Anda, JBL Boombox adalah IPX7 
tahan air, yang tahan cuaca dan bahkan pesta kolam renang paling epik. Beralih antara mode 
indoor dan outdoor untuk mengoptimalkan suara di mana pun pesta berada. Selain itu, jika 
lebih banyak musik masif adalah suatu keharusan, Anda dapat menghubungkan lebih dari 100 
speaker yang diaktifkan dengan JBL Connect+ di bawah jangkauan Bluetooth hanya dengan 
sekali tekan pada sebuah tombol.
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Speaker Bluetooth Portabel

Fitur dan Keunggulan 
Pengaliran Bluetooth Nirkabel

Menghubungkan secara nirkabel hingga 2 ponsel pintar atau tablet ke speaker dan bergantian 
memutar suara stereo yang mengesankan.

Baterai isi ulang berkapasitas tinggi 

Baterai Li-ion terintegrasi yang dapat diisi ulang mendukung waktu putar hingga 24 jam dan 
mengisi daya via USB port ganda.

IPX7 tahan air

Bawa Boombox ke pantai atau kolam renang tanpa khawatir dengan hujan, tumpahan atau 
perendaman dalam air.

JBL Connect+

Tingkatkan pengalaman pendengaran Anda dan mengguncang pestt Anda lewat koneksi 
nirkabel lebih dari 100 speaker yang diaktifkan dengan JBL Connect+.

Mode suara indoor/outdoor

Nikmati suara bass yang lebih mantap dan suara lebih kaya dalam mode indoor; beralih ke 
mode outdoor untuk suara ekspansif dengan bass yang kuat dan waktu putar yang lebih lama.

Suara yang menggelegar disertai bass yang paling mantap

Dengan empat transduser aktif dan dua radiator bass JBL dimasukkan di dalamnya,  
JBL Boombox memberikan suara yang menggelegar bersama bass paling mantap yang tidak 
hanya Anda akan mendengarnya tapi juga melihatnya.

Isi Kotak:
Boombox
Power adaptor
Kabel

Spesifikasi Teknis:
  Versi Bluetooth: 4.2
  Dukungan: A2DP 1.3, AVRCP 1.6,  

HFP 1.6
  Transduser: Woofer 4-inci x 2,  

Tweeter 20 mm x 2
  Daya Keluaran: 2 x 30 W (mode AC);  

2 x 20W (mode Baterai)
  Respons frekuensi: (50Hz-20kHz)
  Rasio antara sinyal dan derau: 80dB
  Catu daya: 20V/4A
  Jenis baterai: Polimer Ion Litium (74Wh)
  Masa pengisian daya baterai: <6,5 jam
  Waktu putar musik: hingga 24 jam 

(bervariasi sesuai volume dan konten 
audio)

  Daya transmitter Bluetooth: 0-9dBm
  Rentang frekuensi transmitter Bluetooth: 

2,402GHz-2,480GHz
  Modulasi transmitter Bluetooth: 

GFSK, 8DPSK, π/4DQPSK
  Dimensi (P x L x T): 

254,5 x 458,5 x 195,5mm
  Berat: 5,25kg


