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Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde

Lille nok til at bære, stor nok til at høre
EON ONE COMPACT højttaleren fra JBL har krystalklar lyd og 

rigeligt med decibel til, at alle kan høre, hvad der bliver sagt eller 

afspillet. Den lange batteritid gør, at du med ro i sindet kan gen-

nemføre flere arrangementer uden strømforsyning. Desuden er 

batteriet nemt at skifte, og hurtigt at oplade. Højttaleren kan na-

turligvis også anvendes samtidigt med at den oplades. Det er nemt 

og enkelt at forbinde til den kompakte højttaler via enten kabel 

eller bluetooth. Der er ydermere 2 stk. USB 3.0 porte, som gør det 

muligt at oplade din egen telefon eller tablet med highspeed op-

ladning.

Download JBL Compact Connect app og få en flot brugerflade til 

betjening af denne højttaler. Vægten på kun 8 kg gør den let at 

transportere, når du skal have god lyd med på farten, og den 

indbyggede mixer har alle de nødvendige inputs og justeringsmu-

ligheder.

En skarp julekampagne
Ved bestilling inden d. 23. december 2019.

• JBL EON ONE COMPACT ..........................................3.485,-*
*Priserne er uden moms, levering og montering. 

Mere info?
Giv os et kald på +45 8870 7171 eller skriv til info@avc.dk.  

EN LEGENDE Mange scenarier 
Den passer godt i mange sammenhængende så som

• Udendørs arrangementer.

• Taler, præsentationer og undervisning.

• Dj og solistmusik.

• Fitness og andet træning.

Specifikationer
• Lydstyrke: 112 dB.

• Vægt: 8 kg.

• Batteri: 12 timers levetid.

• Opladningstid: 2,5 time for fuld opladning.

Forbindelsesmuligheder
• XLR/TRS jack, 

• Hi-Z guitar input, 

• Bluetooth, 

• USB 3.0, 

• AUX til mikrofoner m.m.  
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