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JBL® PartyBox On-The-Go en PartyBox 310
zijn de nieuwste gangmakers voor elk feest
Uitgerust met schitterende lichten, een krachtig geluid en
optimale draagbaarheid

Amsterdam – 2 september, 2020 – Krachtig geluid in combi met optimale draagbaarheid.

De nieuwste JBL PartyBox On-The-Go en PartyBox 300 staan in de startblokken om mee

te feesten. Ontworpen voor het ultieme feest, waar je ook bent. De nieuwe luidsprekers

koppelen krachtige JBL Pro Sound aan een lichtshow die synchroniseert met de muziek, zelfs

als jouw moves uit de maat zijn! 
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De nieuwe modellen hebben oplaadbare batterijen en zijn ontworpen met een schouderband of

wielen - het is nu gemakkelijker dan ooit om de PartyBox overal mee naar toe te nemen.

“Het was geweldig om de JBL PartyBox-luidsprekers te ontwikkelen met
behulp van onze schat aan kennis over grote en gedurfde audio.Twee jaar
geleden hebben we de PartyBox-luidsprekers gelanceerd en sindsdien zijn we
de duidelijke koploper in de categorie. Deze twee nieuwe toevoegingen aan
het assortiment zetten het JBL PartyBox-verhaal voort met de combinatie van
krachtige JBL Pro Sound, enorme veelzijdigheid en ongelooflijke lichtshows,
en nu de mogelijkheid om het feest gemakkelijk overal mee naartoe te
nemen".
— Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division

JBL PartyBox On-The-Go

Zing en dans mee op de maat met de JBL PartyBox On-The-Go. Pulserend licht dat

gesynchroniseerd met je meebeweegt. 100 watt aan krachtige JBL Pro Sound en de optie om

twee speakers draadloos aan elkaar te koppelen. Moeiteloos bouw jij the party of the year.

Gemakkelijk toegang tot je favoriete nummers met Bluetooth, USB en AUX-connectiviteit. Kan

het dak eraf? Trek je vrienden het podium op en channel jullie innerlijke popdiva met de

meegeleverde JBL draadloze microfoon. Of rock op de beat en plug je instrument in om mee te

spelen. Een flesopener, schouderriem, zes uur oplaadbare batterij en IPX4 spatwaterdichte

bescherming, de JBL PartyBox On-The-Go heeft alles wat je nodig hebt om een feestje te

starten - en het te verplaatsen naar de perfecte party spot. 

JBL PartyBox On-The-Go is nu beschikbaar op JBL.nl en geselecteerde retailers voor €299.



Kenmerken van de JBL PartyBox On-The-Go:

Krachtige JBL Pro Sound met 100W vermogen;

Gevoerde schouderband en een accu met een levensduur van 6 uur voor ultieme

draagbaarheid;

Draadloze microfoon met bas-, treble- en echo-afstemming inbegrepen;

Lichtshow gesynchroniseerd met de beat van de muziek;

Fysieke microfoon- en gitaarinputs;

IPX4 spatwaterdicht;

Bluetooth- of USB-ingang;
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Echte Draadloze Stereo: Draadloos twee aan elkaar koppelen voor een nog groter

stereogeluid.

JBL PartyBox 310

Met een immens JBL-geluid, verblindende lichten en een set wielen is de PartyBox 310 de

ultieme draagbare feestmachine. Speeloveral je favoriete afspeellijsten af, van borrels thuis tot

feestjes op het strand. Creëer sfeer met gebruik van de dubbele microfoon- en gitaaringangen

en een mix van ingebouwde geluidseffecten, of gebruik gewoon de claxon om iedereen uit zijn

plaat te laten gaan. 

De grootste partyvibes met 240 watt JBL Pro Sound en een lichtshow die in de maat

meeschittert. Press play en laat het feest de hele nacht doorgaan of rol de spatwaterdichte

luidspreker naar het terras en ervaar de 18-urige levensduur van de batterij.

JBL PartyBox 310 is vanaf september 2020 beschikbaar voor €499.
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OVER JBL

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 ruim 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.

Kenmerken van de JBL PartyBox 310:

Krachtige JBL Pro Sound met 240W-uitgang;

Accuduur van 18 uur en soepele wielen om het feestje overal mee naartoe te nemen;

Schitterende lichtshow gesynchroniseerd met de beat van de muziek;

IPX4 spatwaterdicht;

Verlichte knoppen voor DJ-bediening in het donker;

Compatibel met de meeste luidsprekerstandaarden;

Dubbele microfoon- en gitaaringangen met ingebouwde zangstemming;

Geluidseffecten om de stemming op gang te brengen;

Bluetooth- of USB-ingang;

Echte Draadloze Stereo: koppel er twee draadloos aan elkaar voor een groot, stereogeluid;

JBL PartyBox App: bedien je partij met je telefoon: wissel van track, pas de lichtshow aan en

meer.
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