360° GELUID
UE WONDERBOOM is ontworpen
voor 360° geluid.

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

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

360° GELUID
UE MEGABOOM is ontworpen
voor 360° geluid.

BATTERIJLEVENSDUUR VAN
10 UUR
Laad de ingebouwde batterij op
met de meegeleverde micro-USBkabel.

BATTERIJLEVENSDUUR VAN
9 UUR
Laad de ingebouwde batterij op
met de meegeleverde micro-USBkabel.

BATTERIJLEVENSDUUR VAN
15 UUR
Laad de ingebouwde batterij op
met de meegeleverde micro-USBkabel.

BATTERIJLEVENSDUUR VAN
20 UUR
Laad de ingebouwde batterij op
met de meegeleverde micro-USBkabel.

DRAADLOOS BEREIK VAN
30 METER
Stream muziek draadloos vanaf
apparaten met Bluetooth® tot op
30 meter afstand. Je kunt om de
beurt muziek afspelen van twee
verschillende apparaten.

DRAADLOOS BEREIK VAN
30 METER
Stream muziek draadloos vanaf
apparaten met Bluetooth® tot op
30 meter afstand. Je kunt om de
beurt muziek afspelen van twee
verschillende apparaten.

DRAADLOOS BEREIK VAN
30 METER
Stream muziek draadloos vanaf
apparaten met Bluetooth® tot op
30 meter afstand. Je kunt om de
beurt muziek afspelen van twee
verschillende apparaten.

DRAADLOOS BEREIK VAN
30 METER
Stream muziek draadloos vanaf
apparaten met Bluetooth® tot op
30 meter afstand. Je kunt om de
beurt muziek afspelen van twee
verschillende apparaten.

WATERDICHT (IPX7GECLASSIFICEERD)
Volledig waterbestendig tot een
diepte van 1 meter.

WATERDICHT (IPX7GECLASSIFICEERD)
Volledig waterbestendig tot een
diepte van 1 meter.

WATERDICHT (IPX7GECLASSIFICEERD)
Volledig waterbestendig tot een
diepte van 1 meter.

WATERDICHT (IPX7GECLASSIFICEERD)
Volledig waterbestendig tot een
diepte van 1 meter.

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

APP-FUNCTIONALITEIT
Partysessie, Duomodus, Op
afstand in-/uitschakelen, Wekker,
Instellingen, Leren, Aanpasbare
instellingen, Updates.

APP-FUNCTIONALITEIT
Party Up (verbind meer dan
150 speakers), Partysessie,
Op afstand in-/uitschakelen,
Wekker, Tikken om af te spelen/
Dubbeltikken om over te slaan,
Instellingen, Leren, Aanpasbare
instellingen, Updates.

APP-FUNCTIONALITEIT
Party Up (verbind meer dan
150 speakers), Partysessie,
Op afstand in-/uitschakelen,
Wekker, Tikken om af te spelen/
Dubbeltikken om over te slaan,
Instellingen, Leren, Aanpasbare
instellingen, Updates.

MEER FUNCTIES IN DE UE-PRODUCTAPP
PARTY UP
Verbind meer dan 150 UE BOOM 2- en UE MEGABOOM-speakers tegelijk, en laat ze allemaal
afspelen vanaf dezelfde muziekbron.
OP AFSTAND IN-/UITSCHAKELEN
Schakel je UE-speaker op afstand in en uit.
WEKKER
UE ROLL 2, UE BOOM 2, UE MEGABOOM wekt je met je favoriete nummers en muziekservices,
zoals Spotify, Pandora, iTunes, enz...
INSTELLINGEN
Pas de naam, taal en meer op je UE-speaker aan om deze op je wensen af te stemmen.
LEREN
Gebruik de online handleiding van UE ROLL 2, UE BOOM 2 of UE MEGABOOM om meer
te weten te komen over wat je UE-speaker allemaal kan.
AANPASBARE INSTELLINGEN
Gebruik de nieuwe 5-bands aangepaste equalizer om de hoge, lage en middentonen perfect
af te stellen.
UPDATEN
Voltooi draadloos firmware-updates, je apparaat hoeft niet aangesloten te worden.
TIKKEN OM AF TE SPELEN, DUBBELTIKKEN OM OVER TE SLAAN (alleen beschikbaar
voor BOOM 2 en MEGABOOM)
Tik op de bovenkant van de speaker om nummers af te spelen, te pauzeren en over te slaan.
PARTYSESSIE
Met Partysessie kunnen tot drie vrienden verbinding maken en muziek afspelen op een enkele
UE-speaker (UE ROLL 2, UE BOOM 2 of UE MEGABOOM), en hun favoriete muziek delen. Jij
beheert de afspeellijst. Deel, battle en ontdek nieuwe muziek met je vrienden.
SPRAAKBESTURING (Alleen beschikbaar met BOOM 2 & MEGABOOM)
Jij zegt het, BOOM speelt het voor je af. Druk op de Bluetooth-knop en vertel Siri of Google
Now wat je wilt horen.
N.B. UE WONDERBOOM heeft dan wel geen app, maar je kunt een extra speaker toevoegen
en muziek afspelen, pauzeren en overslaan door op het UE-logo boven op de speaker te
drukken.

Vergelijkingstabel
Afmetingen
Gewicht

WONDERBOOM

ROLL 2

BOOM 2

MEGABOOM

9,4 x 10,2 cm

4,0 x 13,5 cm

6,4 x 18 cm

8,4 x 22,6 cm

425 g

330 g

548 g

877 g

IPX-classificatie

IPX 7

WATERDICHT

WATERDICHT

IPX 7

IPX 7

WATERDICHT

WATERDICHT

Valbestendig

Ja

Ja

Ja

Ja

Draadloos

Batterijlevensduur
Aan-uit
Multihost

Software

IPX 7

30 meter

30 meter

30 meter

30 meter

10 uur

9 uur

15 uur

20 uur

Oplaadbaar via micro-USB

Oplaadbaar via micro-USB

Oplaadbaar via micro-USB

Oplaadbaar via micro-USB

2 mobiele apparaten

2 mobiele apparaten

2 mobiele apparaten

2 mobiele apparaten

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.)

