
WONDERBOOM 2

INHOUD VAN DE DOOS
• ULTIMATE EARS WONDERBOOM 

™ 2-Bluetooth-speaker
• Elastische band (aan product bevestigd)
• USB-kabel
• Snelstartgids (afgedrukt op de 

binnenkant van de doos)
• 2 jaar fabrieksgarantie

FUNCTIES
• Nog grootser 360°-geluid. Nu met een 

boost voor feestjes buiten
• Ip67: water- en stofdicht en blijft drijven
• Batterijlevensduur van 13 uur
• Koppel twee Wonderboom's om harder 

te feesten
• Koppel twee Wonderboom 2's voor 

mono- of stereogeluid

GEEF AUDIO BUITENSHUIS EEN BOOST
Ultimate Ears WONDERBOOM™ 2 is een uiterst draagbare 
speaker met verbluffend groots geluid, waar je ook bent. Ga je 
naar buiten? Gebruik de nieuwe Outdoor Boost voor hardere, 
helderdere audio, speciaal afgestemd op audio-ervaringen buiten. 
Dankzij de batterijlevensduur van 13 uur kun je tot in de late uurtjes 
doorfeesten. Met de IP67-classificatie is de speaker ook nog eens 
waterdicht. En stofdicht. En hij drijft nog ook. Bovendien kun je twee 
WONDERBOOM 2-speakers draadloos koppelen voor nog intenser 
stereo- of monogeluid. Voor karaoke in de douche, een coach tijdens 
het beachvolleyballen en een spetterende indruk tijdens je volgende 
poolparty.



DRAADLOZE VERBINDING
• Bereik van 32 m

• Verbind twee bronapparaten tegelijk. 

• Speel (stream) draadloos naar 2 
WONDERBOOMs vanuit één bron

• Koppel de speaker met oudere 
WONDERBOOM's (alleen monogeluid)

• Voor afspelen van audio: smartphones, 
tablets en andere apparaten die het 
draadloze Bluetooth®- en Bluetooth 
Smart-audioprofiel (A2DP: Advanced Audio 
Distribution Profile) ondersteunen.

 
AFMETINGEN
• Hoogte: 104 mm, diameter: 95,3 mm, 

gewicht: 420 gram (alleen speaker)

GELUID
• 360°-geluid

• Maximaal geluidsniveau: 86 dBC  
(normaal) en 87 dBC (buiten)

• Drivers: twee actieve drivers van  
40 mm en twee passieve radiators  
van 46,1 mm x 65,2 mm

 
BATTERIJ
• Oplaadbare lithiumionbatterij met een 

levensduur tot 13 uur tussen opladingen 
via micro-USB*

• Oplaadtijd: 2,6 uur (met adapter voor 
BC1.2)

• Water- en stofdicht IP67: kan tot  
30 minuten lang tot 1 meter diep worden 
ondergedompeld

*Daadwerkelijke batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruik, instellingen en omgevingsfactoren.
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PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Gewicht 620 gr 5000 gr
Lengte 13,2 cm 27,3 cm
Breedte 11,5 cm 24,3 cm
Hoogte/diepte 11,8 cm 25,4 cm
Volume 1.79124 dm3 0.01685 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.
1 tussenverpakking 0 n.v.t.
1 hoofdverpakking 8 1
1 pallet EURO 576 72
1 container 12,2 m 14040 1755
1 container 12,2 m 28944 3618
1 container 12,2 m HQ 32160 4020

Onderdeelnr. (EAN-13) (SCC-14)

ZWART 984-001561 5099206084179 50992060841714

GRIJS 984-001562 5099206084186 50992060841813

ROOD 984-001563 5099206084193 50992060841912

BLAUW 984-001564 5099206084209 50992060842018

ZACHTROZE 984-001565 5099206084216 50992060842117


