
UE BOOM 2

360 GRADEN
UE BOOM 2 is de 360º draadloze speaker die groots, waanzinnig goed 
geluid met een diepe, krachtige bas produceert in elke richting, waar je 
ook gaat of staat. De speaker is waterdicht,* schokbestendig en 
gemaakt van de meest sexy en ongeremde eersteklas materialen in 
het universum. Spring op de fiets, klik hem vast aan je tas of pak hem 
gewoon en vertrek: feest erop los en maak je geen zorgen als hij nat 
of modderig wordt. Tik gewoon op de bovenkant van de speaker 
om nummers af te spelen, te pauzeren en over te slaan. Gebruik de 
UE BOOM-app voor toegang tot nog meer coole functies en om je 
speaker draadloos bij te werken en geweldiger dan ooit te maken.
*IPX7-geclassificeerd (tot 30 minuten waterdicht tot een diepte van 1 meter).
**Daadwerkelijke acculevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruik,  
instellingen en omgevingsfactoren.

INHOUD VAN DE DOOS
• UE BOOM 2
• Micro-USB-kabel
• Stroomadapter
• 2 jaar garantie en volledige 

productondersteuning

KENMERKEN
• Waterdicht, schokbestendig 

en ontworpen voor avontuur
• Batterijlevensduur van 15 uur**
• Draadloos Bluetooth®-bereik van 30 m 

(100 ft)
• Tik gewoon op de speaker om nummers 

af te spelen, te pauzeren of over te slaan
• Coole Companion-app en "over-the-air" 

speakerupdates



PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Onderdeelnr. Phantom (ZWART/GRIJS) 984-000557 n.v.t.
Barcode 5099206060104 (EAN-13) 50992060601011 (SCC-14)

Onderdeelnr. BrainFreeze (BLAUW/BLAUW) 984-000558 n.v.t.
Barcode 509920606011 (EAN-13) 50992060601110 (SCC-14)

Onderdeelnr. Tropical (ORANJE/VIOLET) 984-000559 n.v.t.
Barcode 5099206060128 (EAN-13) 50992060601219 (SCC-14)

Onderdeelnr. Cherrybomb (ROZE/ROOD) 984-000560 n.v.t.
Barcode 5099206060135 (EAN-13) 50992060601318 (SCC-14)

Onderdeelnr. GreenMachine (GROEN/
BLAUWGROEN) 984-000561 n.v.t.

Barcode 5099206060142 (EAN-13) 50992060601417 (SCC-14)

Part # Yeti (WOLK/WIT) 984-000562 n.v.t.
Barcode 5099206060159 (EAN-13) 50992060601516 (SCC-14)

Gewicht 1250 gr 5000 gr
Lengte 12,00 cm 25,50 cm
Breedte 12,00 cm 25,50 cm
Hoogte/diepte 20,30 cm 22,00 cm
Volume 2,923 dm3 0,0143 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.
1 tussenverpakking 0 n.v.t.
1 hoofdverpakking 4 1
1 pallet EURO 432 108
1 container 6,1 m (20 ft) 7920 1980
1 container 12,2 m (40 ft) 16560 4140
1 container 12,2 m (40 ft) HQ 16560 4140

© 2015 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.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Draadloze functionaliteit: koppel tot 8 bronapparaten met Bluetooth® en gebruik tot twee bronapparaten tegelijkertijd
• Draadloos bereik: 33 m (100 ft)
• Maximaal geluidsniveau: 90 dBA
• Frequentiebereik: 90 Hz – 20 kHz
• Drivers: twee actieve drivers (45 mm / 1 3/4") en twee passieve radiators (45 mm x 80 mm / 1 3/4" x 3")
• Vermogen: oplaadbare lithiumionbatterij met een batterijlevensduur tot 15 uur**
• Oplaadtijd: 2,75 uur
• Afmetingen: diameter 67 mm (2 3/4") x hoogte 180 mm (7 1/8")
• Gewicht (alleen speaker): 548 g (1,2 lbs)
• Waterdicht: IPX7-geclassificeerd (UE BOOM 2 kan worden ondergedompeld in vloeistof tot 1 m diep tot 30 minuten lang)
**Daadwerkelijke acculevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruik, instellingen en omgevingsfactoren.


