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Ouça alto, com orgulho e fique pronto para a festa! 
Leve a festa para qualquer lugar com a potência portátil da JBL PartyBox 100. Ilumine a 

noite! Escolha o show de luzes perfeito ou deixe que a música escolha por si. Misture tudo. 

Reproduza sua playlist via Bluetooth ou pendrive USB de um aparelho compatível. Faça 

um show com as entradas para guitarra, violão e microfone. Encontre o lugar perfeito.  

Instale a caixa de som num pedestal e espalhe o som dinâmico da JBL por todo o ambiente. 

Divirta-se a noite toda com uma bateria que dura até 12 horas. Ligue a caixa à tomada e 

deixe a festa continuar.

Caixa de som portátil para festas com Bluetooth e show de luzes.
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Conteúdo da caixa:
1 Caixa JBL Party Speaker
1 Guia de início rápido
1 Cartão de garantia
1 Ficha de segurança
1 Conector de energia AC (a ficha AC varia 
conforme a região)

Especificações técnicas:
		Entradas de energia: 100-240V CA
		Terminais de entrada: Porta USB, entrada 

auxiliar de 3,5 mm para microfone/guitarra/
violão com controle de volume
		Conectividade sem fios: Tecnologia Bluetooth
		Terminais de saída: Saída auxiliar
		Conexão TWS (True Wireless Stereo) em até  

2 caixas de som para festas usando 
tecnologia Bluetooth
		Reforço de graves: Sim
		Resposta de frequência: 45Hz–18kHz
		Dimensões do produto (L x P x A):  

290 x 288 x 551 mm
		Peso líquido do produto: 9,7 kg
		Dimensões da embalagem (L x P x A):  

356 x 352 x 664 mm
		Peso do produto com embalagem: 11,3 kg
		Transdutores: 2 woofers de 5,25",  

2 tweeters de 2,25"
		Tipo da bateria: Íon de lítio de 2.500 mAh e 

14,4V
		Tempo de recarga rápida da bateria:  

3,5 horas
		Tempo de recarga lenta da bateria: 6,5 horas
		Tempo de reprodução da bateria: 12 horas*

Características e vantagens
Som com a assinatura da JBL
Desfrute de uma experiência de áudio imersiva em casa ou numa festa que somente o som da  
JBL pode oferecer.

Ilumine sua festa!
Eleve a sua festa com um magnífico show de luzes. Escolha entre as diversas combinações de 
luzes LED RGB ou deixe as cores dançarem no ritmo da música para incluir um efeito audiovisual à 
sua festa.

Uma bateria que não deixa ninguém na mão
Aproveite a festa do nascer ao pôr do sol com a duração excepcional da bateria de até 12 horas*.

Ligue-se e divirta-se!
Tem um microfone? Então cante! Tem um violão? Então arrebente no som! Ligue-se à caixa de 
som, suba ao palco e toque como se não houvesse amanhã.

Transmissão contínua via Bluetooth
É muito fácil manter a música a tocar. Ligue facilmente o seu smartphone, tablet ou serviço  
online favorito utilizando qualquer dispositivo Bluetooth compatível para uma transmissão contínua 
e sem fios.

Playlists ainda mais fáceis
Personalize a sua festa. Crie, do zero, a banda sonora perfeita para a sua festa. Instale a playlist, 
transfira para um dispositivo USB e ligue à caixa.

Amplifique o som
Uma caixa de som não é suficiente? Ligue até duas caixa de som compatíveis com True Wireless 
Stereo (via Bluetooth)

Coloque a caixa de som num pedestal!
Uma caixa realmente superior. Instale a sua JBL PartyBox 100 num suporte para um som dinâmico 
e contagiante.

*A reprodução por até 12 horas é apenas uma referência, podendo variar de acordo com o conteúdo das músicas e 
com a idade da bateria, após diversos ciclos de carga e descarga. Possível com uma fonte predefinida de músicas, 
show de luzes desligado, volume no nível 7 e transmissão via Bluetooth.

Caixa de som portátil para festas com Bluetooth e show de luzes.


