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Altijd en overal feest met de JBL PartyBox
Encore
Met ongekend geluid en een sierlijke lichtshow steelt deze
nieuwste

CES, LAS VEGAS, 2022 - De populaire PartyBox-luidsprekerserie van JBL wordt

uitgebreid met de JBL PartyBox Encore. Deze party speaker produceert een 

geluid van 100W en beschikt over een ingebouwde lichtshow die synchroniseert

met de muziek. De JBL PartyBox Encore wordt bovendien geleverd met een

digitale draadloze microfoon waarmee gebruikers nachten lang kunnen

meezingen met hun favoriete feestnummers.
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Zorgeloos uit je dak

De draagbare JBL PartyBox Encore heeft een handvat met rubberen grip en kan makkelijk

meegenomen worden naar een borrel of bootcamp. Dankzij een batterijlevensduur tot 10 uur en

een IPX4 spatwaterdicht ontwerp kunnen muziekliefhebbers zorgeloos opgaan in het moment.

Waan je in een club

Via de speciale JBL PartyBox-app kan de lichtshow naar wens worden aangepast met

bijvoorbeeld stroboscoopeffecten en lichtshows die synchroon lopen met de beat van de muziek.

Dankzij de meegeleverde microfoon zijn de karaoke nachten eindeloos. De lichtshow, het

volume en de microfooninstellingen zijn eenvoudig te regelen via de interface op de bovenkant

van de speaker.

JBL PartyBox Encore Kenmerken:

JBL Origineel Pro Sound;

100W vermogen;

Signature JBL PartyBox Lightshow+;

10 uur speeltijd met lichtshow functie; 

IPX4 spatwaterdicht;

Draadloze Bluetooth® Streaming V5.1;

Afspelen vanaf USB- en Aux-In;

1 digitale draadloze microfoon (AA-batterijen inbegrepen);

True Wireless Stereo om 2 luidsprekers aan elkaar te koppelen voor stereogeluid;

Compatibel met de JBL PartyBox-app.

De JBL PartyBox Encore is vanaf de zomer van 2022 verkrijgbaar voor €349,- via JBL.nl.
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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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