
Características
Dê força à festa 
Ilumine a festa
 Uma bateria que não desiste    
Liga e reproduz
Transmita perfeitamente com Bluetooth®   

As playlist facilitam
Amplifique o seu áudio
Ligue a coluna a um pedestal

Seja Altivo, Seja Orgulho, Sempre Pronto para a Festa!
Leve a festa com a potência portátil da JBL PartyBox 100. Ilumine a noite. 
Escolha o show de luzes perfeito ou deixe a música escolher o ambiente. 
Misture tudo. E deixe explodir com a playlist da pendrive ou transmissão 
por dispositivo compatível Bluetooth®. Pode agitar tudo com as entradas de 
microfone e guitarra. Encontre o seu lugar favorito. Monte a coluna num lugar 
de destaque e mergulhe a sala num dinâmico som JBL. Passe a noite toda, 
com mais de 12 horas de autonomia da bateria. Ligue a coluna e deixe a música 
sair.

Potente Coluna de Festa Bluetooth com um Show de Luzes Dinâmico
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Inclui:
1 x Coluna festa JBL 
1 x Guia rápido
1 x Garantia
1 x Folha Segurança
1 x Cabo alimentação AC (varia com 
região)

Especificações Técnicas:
	Entradas: 100–240V AC e 12V DC
Terminais entradas: porta USB, aux 
3.5mm , Mic/Guitarra c/controlo volume
Ligação sem fios: tecnologia Bluetooth    
Terminais saída: Aux-out
TWS (True Wireless Stereo) liga até 2 
colunas de festa com Bluetooth
Reforço graves: Sim
Frequência resposta: 45Hz–18kHz   
Dimensões produto (L x D x A) 
290mm x 288mm x 551mm
Peso coluna: 9.7kg
Dimensões embalagem (L x D x A) 
356mm x 352mm x 664mm
  Peso com caixa: 11.3kg 
Transdutores: 2 x 5.25" woofer,  
2 x 2.25" tweeter
Tipo bateria: Lítio-ion 2500mAh, 14.4V   
Carregamento rápido: 3.5 horas   
Carregamento demorado: 6.5 horas   
Reprodução: 12 horas*

Características e Vantagens 
Dê potência à sua festa
Dê gás às mais quentes sessões de música. JBL PartyBox 100 impressiona com 160 
Watts do som com assinatura JBL. Comece a festa onde e quando quiser.

Ilumine a sua festa
Reforce a sua festa com um épico show de luzes. Escolha entre vários padrões de luzes 
LED RGB ou deixe as cores encaixarem na música para festa audiovisual de nível 
superior.

Uma bateria que não desiste
Festeje do nascer-do-sol ao pôr-do-sol com uma bateria de grande autonomia, até 12 
horas*. 

Liga e reproduz
Com microfone, cantamos. Com guitarra, arrasamos. Basta ligar à coluna, subir ao 
palco e é diversão como se não houvesse amanhã.

Perfeita transmissão com Bluetooth®

É fácil manter a música a fluir. Basta ligar ao smartphone, tablet, ou serviço online 
favorito via Bluetooth®-compatível para transmissão sem fios sem interrupção.

Playlists facilitam
Personalize a sua festa. Crie o mais moderno som de festa desde o inicio. Basta fazer a 
sua playlist, coloque numa pen drive USB e encaixe na coluna

Amplifique o seu áudio
Uma coluna é suficiente? Ligue até duas colunas de festa com True Wireless Stereo 
(Bluetooth).

Coloque a sua coluna num pedestal 
A coluna que eleva o momento. Instale a sua JBL PartyBox 100 num poste para um 
som de festa dinâmico, abrangente que mexa com a multidão.

*12 horas de bateria serve apenas de referência e pode variar dependendo do conteúdo musical e 
idade da bateria depois de vários ciclos de cargas e descargas. É aceitável com uma fonte de música 
pré-definida, luzes desligada, nivel de volume até 7 e fonte transmissão BT.
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