Speaker pesta portabel dengan pertunjukan lampu dinamis dan mikrofon nirkabel untuk bernyanyi bersama

Bawa pesta Anda ke mana pun dan bernyanyi di mana pun.
JBL PartyBox On-The-Go mengubah semua pesta menjadi pesta karaoke. Bernyanyi solo
atau berduet dengan mikrofon nirkabel JBL bawaan, atau colokkan mikrofon dan instrumen
milik Anda untuk memamerkan bakat Anda. Konektivitas Bluetooth, USB, AUX, dan TWS (True
Wireless Stereo) menawarkan lebih banyak akses ke lagu dan aplikasi karaoke favorit Anda,
sementara JBL Pro Sound berdaya 100W nan dahsyat dan pertunjukan lampu memukau
membuat Anda serasa bintang pop. Dengan tali bahu berbantalan, baterai isi ulang, pembuka
botol, dan ketahanan percikan IPX4, JBL PartyBox On-The-Go memenuhi kebutuhan Anda untuk
memulai pesta—ke mana pun Anda pergi.

Fitur
JBL Pro Sound
Pertunjukan lampu tersinkron
Termasuk 2 mikrofon nirkabel JBL
Pengaturan performa nan canggih untuk
menunjang kualitas vokal Anda
Ketahanan percikan IPX4
Tali bahu yang nyaman membuat pesta
terus berjalan
Waktu putar 6 jam
Gunakan dua, suara lebih keras
Plug-n-play untuk input mikrofon dan
instrumen
Streaming Bluetooth Nirkabel
Pasang daftar putar Anda

Speaker pesta portabel dengan pertunjukan lampu dinamis dan mikrofon nirkabel untuk bernyanyi bersama

Isi Kotak:
1 x JBL PartyBox On-The-Go
2 x mikrofon nirkabel (hanya untuk APAC,
Tiongkok)
1 x Panduan memulai cepat
1 x Kartu garansi
1 x Lembar keselamatan
Kabel daya - terkait metriks SKU

Spesifikasi Teknis:

Fitur dan Keunggulan
JBL Pro Sound
Temukan irama Anda dengan JBL Pro Sound berdaya 100 watt nan dahsyat dan menggelegar. Di dalam
atau luar ruangan, JBL PartyBox On-The-Go memberikan kualitas nada tinggi yang jelas, nada tengah yang
jernih, dan bass yang dalam—dengan Bass boost menyemarakkan pesta Anda sepanjang malam.
Pertunjukan lampu tersinkron
Semarakkan pesta dengan pertunjukan lampu dinamis yang menyesuaikan dengan irama musik dan buat
tamu Anda terpukau. Pilih dari berbagi pola preset dan biarkan warnanya berpadu dengan musik,
dan Anda hanya perlu berfokus pada nadanya.
Termasuk 2 mikrofon nirkabel JBL
Bernyanyi tanpa batas dan tanpa kabel. JBL PartyBox On-The-Go hadir dengan dua mikrofon nirkabel JBL
dengan jangkauan hingga 10 meter.
Pengaturan performa nan canggih untuk menunjang kualitas vokal Anda
Putar lagu dari aplikasi karaoke favorit Anda melalui Bluetooth, lalu atur bass, treble, dan gema untuk
mendapatkan efek vokal yang pas. Dengan input mikrofon ganda, Anda siap berduet.
Ketahanan percikan IPX4
Pesta pantai, pesta tepi kolam, atau menari di tengah hujan. Ketahanan percikan IPX4 membuat
JBL PartyBox On-The-Go Anda tetap aman sekalipun pesta Anda sedikit basah.
Tali bahu yang nyaman membuat pesta terus berjalan
JBL PartyBox On-The-Go memenuhi semua kebutuhan pesta Anda, termasuk pembuka botol yang menempel di
tali bahu, jadi Anda dapat menikmati minuman favorit sembari menikmati musik sepanjang malam.
Waktu putar 6 jam
Baterai isi ulang yang terintegrasi mendukung durasi waktu putar hingga 6 jam.
Gunakan dua, suara lebih keras
100 watt pasti lantang–tetapi Anda bisa lebih keras lagi. Sambungkan dua speaker pesta yang kompatibel
dengan True Wireless Stereo (Bluetooth).
Plug-n-play untuk input mikrofon dan instrumen
Jangan hanya mendengarkan musik, namun juga rasakan. Input gitar dan mikrofon bawaan membuat
Anda dapat langsung mencolokkan ke speaker untuk bernyanyi atau bermain gitar dengan lagu favorit
Anda, atau bahkan membuat lagu Anda sendiri.
Streaming Bluetooth Nirkabel
Dari daftar putar hingga koleksi DJ, putar lebih banyak lagu yang Anda sukai di mana pun Anda sepanjang malam.
JBL PartyBox On-The-Go berfungsi dengan perangkat apa pun dengan kapabilitas Bluetooth, yang memudahkan
akses ke perpustakaan musik dan layanan streaming online favorit Anda.
Pasang daftar putar Anda
Tidak ada musik Bluetooth? Tidak masalah. Cukup masukkan daftar putar favorit ke USB drive,
lalu colokkan ke port USB terintegrasi untuk memutar musik di mana pun, tanpa henti.

Nama Model: JBL PartyBox On-The-Go
Transduser: 5,25 in (133 mm) woofer +
2 x 1,75 in (44 mm) tweeter
Total daya keluaran: 100W
Respons frekuensi: 50Hz – 20kHz (TBC)
Rasio antara sinyal dan derau: >90dBA
Catu Daya: 100 – 240V – 50/60Hz
Versi Bluetooth®: 4.2
Rentang frekuensi transmitter Bluetooth:
2,4 – 2,48GHz
Daya transmitter Bluetooth: 10 dBm (EIRP)
Modulasi transmitter Bluetooth: GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK
Jangkauan Bluetooth: Sekitar 10 m (33 kaki)
Format USB: FAT16, FAT32
Format file USB: mp3, wma, wav
Jenis baterai: Ion-litium 18Wh
(7.2V @ 2500mAh)
Keluaran USB: 5V/2.1A
Input digital: Bluetooth / USB-9dBFS
Masa pengisian daya baterai: <3.5 jam
Watu putar baterai: <6 jam
Dimensi Produk (P x T x L):
489 x 244.5 x 224 mm / 19.3 x 9.6 x 8.8 in
Dimensi Kemasan (P x T x L):
600 x 367 x 314 mm / 23.62 x 14.45 x 12.36 in
Berat bersih: 7.5 kg / 16.5 lbs
Berat kotor: 10.15 kg / 22.38 lbs
Spesifikasi mikrofon nirkabel
Respons frekuensi: 65Hz – 15kHz
Rasio antara sinyal dan derau (S/D): > 60dBA
Pita frekuensi UHF: 470~806MHz
(tergantung SKU)
Transmiter daya transmisi: < 10mW
Waktu putar baterai mikrofon: > 10 jam
Jarak antara transmiter dan penerima: >10m

* Waktu putar baterai 6 jam hanya sebagai referensi dan dapat bervariasi tergantung pada konten musik dan daya tahan baterai
setelah beberapa siklus pengisian dan pemakaian. Hal ini dapat dicapai dengan sumber musik yang telah ditentukan, pertunjukan
lampu dimatikan, tingkat volume 13, dan sumber streaming Bluetooth.
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