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• Waanzinnig geluid  
• Muzikaal spektakel voor onderweg  
• Ontworpen voor jouw volgende avontuur
• Jij hebt de controle met de app  
• De speaker van de toekomst  

De UE MEGABOOM is een draagbare, draadloze en krachtige speaker. 
Speel een geweldig 360º-geluid met diepe bas af, waar je ook bent. 
De speaker heeft een waterdicht (IPX7) "grab-n'-go" ontwerp dat 
verbazingwekkend licht is (887 g). De batterij heeft een levensduur 
van 20 uur en het draadloze bereik is maar liefst 30 m. Doe er dus je 
voordeel mee en begin een geweldig feest, waar of wanneer dan ook. 
Download de UE MEGABOOM-app en ontgrendel een uitgebreide 
set geweldige extra's zoals het muzikale alarm, volledig aanpasbare 
5-band EQ en op afstand bestuurbare aan/uit-knoppen. De UE 
MEGABOOM wordt steeds beter dankzij regelmatige speakerupdates. 
Beschouw de UE MEGABOOM als een levende en lerende speaker. De 
ongeloofl ijk goede speaker van vandaag en morgen

De draagbare, draadloze krachtige speaker.

* Daadwerkelijke batterijlevensduur en draadloos bereik kunnen variëren, afhankelijk van gebruik, 
instellingen en omgevingsfactoren.
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Pakketspecifi caties Pakketinhoud
• Draadloze speaker en speakerphone
• Micro-USB-kabel
• Stroomadapter
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige 

productondersteuning

Systeemvereisten
• Bluetooth®-technologie

Technische specifi caties
• Productafmetingen: 86,50 mm 

nominale diameter x 224,50 mm hoogte
• Productgewicht: 877 g

2014 Logitech. Ultimate Ears en het Ultimate Ears-logo en andere merken zijn eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. 
Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Logitech is 
onder licentie. iPad, iPhone, iPod en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen. iPad Air 
en iPad mini zijn handelsmerken van Apple Inc. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Onderdeelnr. antraciet 984-000438 n.v.t.

Barcode 5099206055414 50992060554119

Onderdeelnr. blauw 984-000479 n.v.t.

Barcode 5099206055421 50992060554218

Onderdeelnr. rood 984-000485 n.v.t.

Barcode 5099206055438 50992060554317

Onderdeelnr. paars 984-000491 n.v.t.

Barcode 5099206055445 50992060554416

Gewicht 1.625 gr 3.620 gr

Lengte 13,70 cm 28,50 cm

Breedte 13,70 cm 15,00 cm

Hoogte/diepte 25,40 cm 27,00 cm

Volume 4,767 dm3 0,0115 dm3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.

1 tussenverpakking 0 n.v.t.

1 hoofdverpakking 2 1

1 pallet EURO 280 140

1 container 6,1 m. 4.944 2.472

1 container 12,2 m. 10.112 5.056
1 container 12,2 m. HQ 11.376 5.688

Primaire verpakking  Hoofdverpakking


