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Het feest kan van start! JBL introduceert de
Partybox 1000

AMSTERDAM, 7 augustus 2019 – Zet de dansvloer deze zomer op z’n kop met de

nieuwe JBL Partybox 1000! Met 1100 Watt aan JBL’s kenmerkende sound en full-

panel lichteffect, is de JBL Partybox 1000 de ultieme party machine. 
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Verzamel je partycrew, kies een lichteffect dat bij de sfeer past en het feest kan beginnen. Met de

DJ launchpad kun je drums of piano spelen en zo aan elk nummer je eigen draai geven. Plug

vervolgens je microfoon of gitaar in en het podium is van jou. Extra boost? Koppel twee

Partybox 1000 luidsprekers draadloos aan elkaar via de True Wireless Stereo (TWS)-functie of

via de RCA-uitgang. Met de speaker houd je het feest gaande van pre-party tot after-party. 

Met de JBL Partybox 1000 kan je hoge kwaliteit geluid direct draadloos streamen vanaf je

smartphone of tablet. Speel je party-playlist af via Bluetooth. Of met behulp van een USB kan je

je favoriete afspeellijst voorprogrammeren, zo mis je geen enkele beat.
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JBL Partybox 1000 Specificaties

Turbo-charged Audio Performance: een volledig drie weg audiosysteem dat een groter,

epischer geluid biedt. 

Volledige paneelverlichting: met de lichteffecten van de speakers en de stroboscoop is het

feestje klaar om te knallen.

Mic en gitaar plug-ins: plug je microfoon of gitaar in en pak het podium.

Air Gesture polsband: bedien de verlichting door handbewegingen!

Geschikt voor karaoke: uitgerust met een vocal fader, een toetsenbord en een echo-effect,

maakt de Partybox 1000 iedereens favoriete partyactiviteit mogelijk.

Geïntegreerde DJ Launchpad: show je DJ-vaardigheden met de 4x4 DJ launch pad,

zodat je meerdere clips kunt draaien, drumtracks kunt afspelen en het mengpaneel kunt

bedienen.

USB charging: Door de USB port van de JBL Partybox kan je eenvoudig je andere USB

apparaten opladen - geen extra oplader meer nodig.

Portable: De hendel en verborgen wielen zorgen ervoor dat je het feest overal mee naartoe

kan nemen.

JBL® Partybox 1000 is vanaf nu verkrijgbaar bij de grote retailers en JBL.nl voor €999. 
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OVER JBL

De JBL Partybox 1000 heeft ook een kleiner broertje, de Partybox 100. Licht genoeg om overal

mee naartoe te nemen en met oplaadbare batterij geschikt om in de vroege uurtjes te feesten. De

Partybox 100 laat iedereen versteld staan op de afterparty met zijn JBL’s kenmerkende geluids-

en lichteffecten. 

JBL Partybox 100 Specificaties

Krachtige audioprestaties: Geniet thuis of op een feestje van een audio-ervaring die

alleen JBL kan bieden.

Lichtshows: Een lichtmodus voor elke mood en elk muziekgenre. 

Audio versterker: Wanneer één luidspreker niet genoeg is, koppel je maximaal twee

compatibele Bluetooth-luidsprekers aan elkaar om het feest gaande te houden.

Mic en gitaar plug-ins: plug je microfoon of gitaar in en pak het podium.

Portable: Een lichtgewicht en compacte partyluidspreker die je overal mee naartoe kan

nemen.

JBL® Partybox 100 is vanaf nu verkrijgbaar bij de grote retailers en JBL.nl voor €299.

#STARTAPARTY



Met onze kenmerkende JBL sound willen we mensen niet alleen muziek laten luisteren, maar ook laten beleven.
Het geluid van JBL geeft energie en maakt ieder moment nèt wat meer epic. Al zeventig jaar zijn we dé keus voor
artiesten, geluidstechnici en muziekliefhebbers van over de hele wereld. Van operahuizen tot in-car-stereo's en
draadloze bluetooth luidsprekers - waar mensen ook muziek willen voelen, wij zijn er, en zorgen altijd voor dat
beetje extra.
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