
UW EXTRA VOORDELEN  
MET UE BOOM 2

• 25% luider dan UE BOOM 

• Volledig waterdicht (IPX 7)

• Draadloos tot 30 meter

• Tikfunctie  
(Tik op de bovenkant van de speaker  
om nummers af te spelen, te pauzeren 
en over te slaan)

360° GELUID
UE BOOM 2 is ontworpen voor 360° 
geluid.

30 M / 100 FT DRAADLOOS
Stream muziek draadloos vanaf 
Bluetooth®-apparaten tot op 30 meter 
/ 100 ft afstand. Je kunt om de beurt 
muziek afspelen van twee verschillende 
apparaten.

WATERDICHT (IPX7-
GECLASSIFICEERD)
Volledig waterbestendig. Als je je 
apparaat in het water laat vallen tot op  
1 meter (3 ft) diepte, blijft je UE BOOM 2 
nog steeds werken.

BATTERIJ DIE 15 UUR 
MEEGAAT
Laad de ingebouwde batterij op met de 
meegeleverde micro-USB-kabel en blijf 
de hele nacht muziek draaien.

VOEG NOG EEN SPEAKER TOE
Verbind je UE BOOM 2 draadloos met 
nog een UE-speaker om in stereo af te 
spelen.



PRODUCT UE ROLL UE BOOM UE BOOM 2 UE MEGABOOM

Afmetingen 4,0 x 13,5 cm 6,5 x 18,5 cm 6,4 x 18 cm 8,4 x 22,6 cm

Gewicht 12 oz (330 g) 19 oz (538 g) 19,2 oz (548 g) 31 oz (877 g)

IPX-classificatie IPX 7 
WATERDICHT 

IPX 4 
WATERBESTENDIG

IPX 7 
WATERDICHT 

IPX 7 
WATERDICHT 

Draadloos 20 meter (65 ft) 15 meter (50 ft) 30 meter (100 ft) 30 meter (100 ft)

Batterijlevensduur 9 uur 15 uur 15 uur 20 uur

Aan-uit Oplaadbaar via micro-USB Oplaadbaar via micro-USB Oplaadbaar via micro-USB Oplaadbaar via micro-USB

Multihost 2 mobiele apparaten 2 mobiele apparaten 2 mobiele apparaten 2 mobiele apparaten

Software App-functionaliteit  
(duomodus, wekker eq,  

draadloos bijwerken enz.)

App-functionaliteit  
(duomodus, wekker eq,  

draadloos bijwerken enz.)

App-functionaliteit  
(duomodus, wekker eq,  

draadloos bijwerken enz.)

App-functionaliteit  
(duomodus, wekker eq,  

draadloos bijwerken enz.)

UE BOOM 2’s APP

VERBINDING MAKEN
Druk hierop om de speakers aan of 

uit te zetten

Bluetooth®-koppelingsknop

DUOMODUS 
Verbind twee UE BOOM 2's draadloos met elkaar in stereo of verbind een UE ROLL 
of UE MEGABOOM met je UE BOOM 2 om middels volumesynchronisatie het geluid 
te verdubbelen. 

OP AFSTAND IN-/UITSCHAKELEN 
Schakel je UE BOOM 2 op afstand in en uit.

TIKKEN OM AF TE SPELEN, DUBBELTIKKEN OM OVER TE SLAAN 
Tik op de bovenkant van de speaker om nummers af te spelen, te pauzeren en over te 
slaan.

ALARM 
UE BOOM 2 wekt je met je favoriete nummers en muziekservices, zoals Spotify, 
Pandora of iTunes

INSTELLINGEN 
Pas de naam, taal en meer op je UE BOOM 2 aan om deze op je wensen af te stemmen.

LEREN 
Gebruik de online UE BOOM 2-handleiding om meer te weten te komen over wat je 
UE BOOM 2 allemaal kan.

AANPASBARE EQ-INSTELLINGEN 
Gebruik de nieuwe 5-bands aangepaste equalizer om de hoge, lage en middentonen 
perfect af te stellen.

UPDATEN 
Voer firmware-updates draadloos uit, je apparaat hoeft niet aangesloten te worden.

25% luider dan UE BOOM

BLUETOOTH®-VERBINDING

Druk 3 seconden op de Bluetooth-knop tot het lampje begint te knipperen. Ga naar 
de Bluetooth-instellingen op je apparaat en activeer Bluetooth. Zoek op UE BOOM 2 
en druk op Verbinden.

Je kunt om de beurt muziek afspelen van twee verschillende apparaten en NFC 
gebruiken om verbinding te maken met NFC-ondersteunde apparaten.

Tip: Druk tegelijkertijd op de volumeknoppen + en - om te weten te komen hoe vol de batterij is.


