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JBL® PartyBox 710 en de JBL PartyBox 110!
Intenser geluid, verbeterde lichtshow en nieuwe functies

Amsterdam, 2 september 2021 - Til ieder feest naar een hoger niveau met de twee

nieuwste partyspeakers: de JBL PartyBox 710 en de JBL PartyBox 110 beschikken

over krachtige JBL Pro Sound, hebben een volledig vernieuwde lichtshow.

Kortom, ontworpen om jou en je vrienden de ultieme feestervaring te bezorgen!

Met de nieuwe JBL PartyBoxen kun je zorgeloos genieten dankzij de krachtige en verbeterde

IPX4 spatwaterdichte ontwerpen, vernieuwe gebruikersinterface en connectiviteit, zodat je

ieder feest in stijl kunt vieren.

⏲

https://news.jbl.com/


JBL PartyBox 710

Het middelpunt van het feest, altijd en overal. De vijf verschillende lichtstanden, gecombineerd

en gesynchroniseerd met 800 watt aan JBL Pro Sound zorgen voor het ultieme feest op wielen.

Waan je in een club op Ibiza en zet je schrap voor de dikste beats tijdens een headline festivalset

- waar je je ook bevindt, de lichtshows van de JBL PartyBox 710 maakt het onvergetelijk. 

Drivers met een hoge gevoeligheid zorgen voor een krachtig geluid met een diepe, pompende

bas en bezorgen jouw feest zo de ongeëvenaarde JBL Pro Sound.

Kleurenstroboscopen, -projectielichten en een RGB-figuur met 8 animaties zijn slechts een

greep uit de vele verlichtingsopties. Het enige wat jij hoeft te doen om het feest te starten, is

deze JBL PartyBox 710 aanzetten en met de PartyBox-app een oogverblindende lichtshow op

maat creëren. Bedien de speaker gemakkelijk en voeg ook nog desgewenst DJ-geluidseffecten

toe.



Het feest neem je makkelijk met je mee, dankzij robuuste wielen en handvat. Op het dak, het

terras of het strand: de speaker is spatwaterdicht, dus plug overal in en de gezelligheid hoeft

geen tijd te kennen. 

De JBL PartyBox 710 is verkrijgbaar vanaf oktober 2021 via jbl.nl en de grote retailers voor

€749.

Kenmerken:

Krachtig JBL Pro Sound met 800 W RMS-uitgang;

Robuuste wielen en handvat;

Oogverblindende lichtshow gesynchroniseerd met de beat van de muziek met

kleurenloopstroboscoop, figuur van 8 RGB-animatie, kleurenprojectielicht, sterrenlicht en

clublicht;

2 x 2,75" low distortion tweeters, 2x verbeterde high sensitivity, 8" excursion drivers en

verbeterde basreflex poort voor sterkere en diepere bas;

IPX4 spatwaterdicht;

Gitaar- en microfooningangen;

Bluetooth of USB-ingang;

One-touch True Wireless Stereo: met één druk op de knop koppel je twee speakers draadloos

aan elkaar voor een ongekend stereogeluid;

JBL PartyBox-App: regel het feest met je telefoon: schakel tussen tracks, pas de lichtshow

aan en meer!

https://www.jbl.nl/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_term=webshop&utm_content=press%20release&utm_campaign=PR_Harman_Explore


JBL PartyBox 110

Een luid en krachtig geluid, waar je ook bent. De draagbare JBL PartyBox 110 biedt 160 watt

aan JBL Pro Sound en een gloednieuwe lichtshow. Dit allemaal is te bedienen via een innovatief

bedieningspaneel en de PartyBox-App. Een pulserend wit stroboscooplicht en een kleurrijke

RGB-figuur met 8 verschillende animaties worden gecombineerd en gesynchroniseerd met

jouw favoriete dansnummers. Dus of je nou het liefst los gaat op EDM of wilt genieten van indie

muziek, de JBL PartyBox 110 gaat helemaal mee in die beat - ook als je dansmoves te wensen

overlaten.

Het robuuste ontwerp heeft een handvat en is IPX4 spatwaterdicht. Met True Wireless Stereo

koppel je twee JBL PartyBox speakers aan elkaar voor een nog intenser geluid en

gesynchroniseerde lichtshow. Dankzij de oplaadbare batterij die 12 uur meegaat, zal de

PartyBox 110 nooit als eerste het feest verlaten.

De JBL PartyBox 110 is verkrijgbaar jbl.nl en de grote retailers voor €359.

https://www.jbl.nl/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_term=webshop&utm_content=press%20release&utm_campaign=PR_Harman_Explore


Kenmerken:

Krachtige JBL Pro Sound met 160W vermogen en angled-back ontwerp voor betere

geluidsprojectie;

Batterijduur van 12 uur;

Dynamische lichtshow, gesynchroniseerd op de maat van de muziek;

Gitaar- en microfooningangen;

IPX4 spatwaterdicht;

Bluetooth of USB-ingang;

Draadloos stereo;

JBL PartyBox-App.
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OVER JBL

JBL maakt muziek voelbaar en geeft vorm aan de meest epische momenten van het leven. Van iconische
evenementen zoals Woodstock en concerten in Madison Square Garden, tot aan jouw eigen weekendtripjes.
Dankzij bekroonde audiotechnologie til je met een JBL product die speciale momenten naar een hoger niveau.
Met al 75 jaar ervaring en leidend in innovatie, combineert JBL een gedurfde visie op de toekomst met de passie
en het talent van technici en ontwerpers van over de hele wereld. Daarnaast werkt JBL samen met toptalenten
op het gebied van muziek, sport en e-sports. De toonaangevende JBL sound laat mensen niet alleen naar
muziek luisteren, het laat ze muziek beleven. 
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