
VERRASSEND  
GROOTS  GELUID

10 UUR GENIETEN
De hele dag én de hele nacht. De Ultimate 
Ears WONDERBOOM™ biedt je 10 uur helder 
en scherp geluid. Van een picknick in het 
park tot een marathonsessie van je favoriete 
programma, geniet van 10 uur ononderbroken 
entertainment met fantastisch, meeslepend 
geluid.

TWEE KEER DE SPEAKERS,  
TWEE KEER ZOVEEL PLEZIER
Als je één Ultimate Ears WONDERBOOM™-
speaker al goed vindt klinken, wacht dan maar 
eens tot je ze in duet hoort. Druk op een knop 
om ze te koppelen. Draai het volume omhoog 
en ga los: dans alsof er niemand kijkt. Waar je 
ook bent.

VERRASSEND GROOTS GELUID
Hoor muziek als nooit tevoren met 
Ultimate Ears WONDERBOOM™. De 
WONDERBOOM™ is een draagbare speaker 
die verrassend helder en scherp geluid levert 
met een prachtige, diepe bas.

ECHT WATERDICHT
De Ultimate Ears WONDERBOOM™ kan 
gezellig met de bubbels en de eendjes 
mee in bad. Hij is volledig waterdicht, blijft 
drijven en zal je zelfs (ja echt!) een serenade 
brengen. Hij kan ook mee de douche in, naar 
het zwembad, het strand of een waterval, en 
is niet bang voor een modderig veld of een 
regenachtige dag. Als hij vuil wordt, spoel je 
hem gewoon af. 



AFSPELEN/PAUZEREN/OVERSLAAN
Druk op het UE-logo:
- eenmaal om te pauzeren/af te spelen
- tweemaal om een nummer over te slaan

DUOMODUS
Twee keer de speakers, twee keer zoveel plezier:
Houd het UE-logo op beide speakers tegelijk 5 seconden ingedrukt

VERBINDING MAKEN 
BLUETOOTH®-VERBINDING 
Druk 3 seconden op de Bluetooth®-knop boven op de Ultimate Ears-speaker tot het 
lampje begint te knipperen. Ga naar de Bluetooth®-instellingen op je apparaat en activeer 
Bluetooth®. Zoek naar WONDERBOOM en druk op Verbinden.
N.B. Ultimate Ears WONDERBOOM biedt geen NFC-verbinding. 

WONDERBOOM vindt een app niet nodig. Hij laat zich voorstaan op eenvoud  
en verrassend groots geluid.

Druk hierop om de speakers  
aan of uit te zetten

Verbind twee speakers 
om nog harder te 

feesten

Bluetooth®-koppelingsknop

Vergelijkingstabel WONDERBOOM ROLL 2 BOOM 2 MEGABOOM

Afmetingen 9,4 x 10,2 cm 4,0 x 13,5 cm 6,4 x 18 cm 8,4 x 22,6 cm

Gewicht 425 g 330 g 548 g 877 g

IPX-classificatie
 
IPX 7
WATERDICHT  

IPX 7
WATERDICHT  

IPX 7
WATERDICHT  

IPX 7
WATERDICHT

Valbestendig Ja Ja Ja Ja

Draadloos 
 
30 meter

 
30 meter

 
30 meter 

 
30 meter

Batterijlevensduur
 
10 uur

 
9 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 Nee
App-functionaliteit (duomodus, 

wekker eq, draadloos bijwerken, 
feest-modus, enz.)

App-functionaliteit (party-up, 
wekker eq, draadloos bijwerken, 

feest-modus, tikken om af te 
spelen, dubbeltikken om over te 

slaan, enz.)

App-functionaliteit (party-up, 
wekker eq, draadloos bijwerken, 

feest-modus, tikken om af te 
spelen, dubbeltikken om over te 

slaan, enz.)


