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A melhor máquina de festa!

A JBL PartyBox 1000 é uma poderosa caixa de som para festas com o som de qualidade da 

JBL e um show de luzes em todo o painel. É só plugar seu microfone ou guitarra e assumir 

o palco, ou reproduzir a sua playlist via Bluetooth ou pendrive USB. O LED luminoso para 

DJ e a Party Band trazem o som de um show para a sua festa! Conecte duas caixas de 

som PartyBox sem fio com o recurso TWS ou com fio de uma saída RCA para outra entrada 

RCA. Que comece a festa!

Caixa de som potente Bluetooth para festas com efeitos de luzes em todo o painel
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Caixa de som potente Bluetooth para festas com efeitos de luzes em todo o painel

Conteúdo da caixa:
1 Caixa de som JBL Party Speaker
1 Guia de início rápido
1 Cartão de garantia
1 Ficha de segurança
1 Cabo de energia CA (o plugue CA varia 
conforme a região)
1x Pulseira detectora de gestos

Especificações técnicas:
		Entradas de energia: 100-240 V CA
		Terminais de entrada: RCA L/R, porta USB, 

entrada auxiliar de 3,5 mm, microfone/
guitarra/violão com controle de volume
		Conectividade sem fio: Tecnologia Bluetooth
		DJ Pad
		Pulseira detectora de gestos com tecnologia 

BLE
		Terminais de saída: RCA L/R
		Conexão TWS (True Wireless Stereo) em até 

2 caixas de som para festas usando 
tecnologia Bluetooth
		Reforço de graves
		Resposta de frequência: 40Hz–18kHz (-6dB)
		Transdutores: 1 driver de compressão, faixa 

média de 2x7", woofer de 1x12" direcionado 
para baixo
		Dimensões do produto (L x P x A): 

397 x 390 x 1050 mm
		Peso líquido do produto: 34,7 kg
		Dimensões da embalagem (L x P x A): 

1158 x 468 x 472 mm
		Peso do produto com embalagem: 39,1 kg
		1100W RMS

Características e benefícios 

Som com a assinatura da JBL
A JBL oferece o máximo em desempenho e experiências de som para festas de que você se 
lembrará para sempre.

Show de luzes
Os painéis iluminados criam lindos shows de luz — uma experiência cativante, para você 
impressionar seus amigos.

Pulseira detectora de gestos
Com a pulseira detectora de gestos, todos se divertem!

DJ Pad
Esta plataforma de DJ Pad permite-lhe tocar bateria, guitarra e piano, gravar e fazer  
um loop em tempo real!

Entradas para microfone e guitarra/violão
Plugue seu microfone ou guitarra/violão e assuma o palco.

Reprodução USB 
Pré-programe sua festa ou evento com sua playlist favorita em uma unidade USB!

TWS e RCA
Conecte caixas de som compatíveis sem fio via TWS (True Wireless Stereo usando conexão 
Bluetooth em até 2 caixas de som para festas) ou com fio de uma saída RCA a outra.

Carregamento USB para dispositivos externos
A porta USB na JBL PartyBox permite que você carregue outros dispositivos USB direto na caixa 
de som. Dessa forma, você não precisa de carregador extra para manter seus dispositivos 
funcionando.

Rodas ocultas
Uma alça e rodas ocultas facilitam o transporte da sua JBL PartyBox 1000.


