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JBL® PartyBox 710 og PartyBox 110 lyser opp
festen
Større lyd, større lysshow og en rekke nye funksjoner.

Oslo – 2. september 2021 –Ta festen til et nytt nivå med JBL PartyBox 710 og PartyBox 110.

For å gi den beste festytelsen er de to høyttalerne laget med enda kraftigere JBL Pro-lyd og et

helt nytt lysshow.

 

JBL Partybox 710 og Partybox 110 starter festen med stil med kraftigere og allsidige design,

robust og sprutsikker IPX4-teknologi, nytt grensesnitt og enkel tilkobling.
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“PartyBox er hvor våre høyttalere for privatmarkedet møter vår profesjonelle live-lyd. Som

markedsledende innen festhøyttalere fortsetter vi å finne nye måter for å utvikle varekategorien

og gi JBL-festopplevelsen til våre kunder”, sier Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle

Division. “De to nye høyttalerne i PartyBox-serien hever nivået på alle mulige måter. Bedre lyd,

avansert lysshow, et mer robust design og et stort utvalg av tilkoblingsmetoder”, fortsetter

Rogers.

JBL PartyBox 710 

Midtpunktet på enhver fest. De fem lysmodusene kombineres med 800 watt JBL Pro-lyd som

skaper den ultimate festen på hjul. Ønsker du å skape den samme stemningen som på en Ibiza-

klubb? Eller kanskje du er klar til å la beaten droppe akkurat som på festival? Lysshowet fra

PartyBox 710 er klar til å skape den stemningen du ønsker.

 



Neste nivå av JBL Pro-lyd kommer fra de høysensitive driverne og leverer høy og kraftig lyd og

en dyp, pulserende bass.

 

Fargede strobelys, fargeprosjektering og åtte ulike RGB-animasjoner er bare noen av de ulike

lysvalgene. Bare lad opp høyttaleren og start festen, eller hopp inn i PartyBox-appen og skap

blendende egenproduserte lysshow, kontroller avspillingen og legg til DJ-lydeffekter.

 

Du kan ta festen med deg hvor som helst takket være et robust sett med hjul og håndtak. Du

kan koble høyttaleren til inne og fortsette moroa hele natten eller trille den ut på terrassen.

 

JBL PartyBox 710 blir tilgjengelig på no.JBL.com i oktober 2021. 

JBL PartyBox 710 funksjoner:

Kraftig JBL Pro-sound med 800W RMS uttak

Robuste hjul og håndtak som kan ta festen hvor som helst

Blendende lysshow som er synkronisert i takt med musikken, åtte RGB-animasjoner,

fargeprojeksjonslys og klubblys

2 x 2.75” diskant med lav forvrengning, 2 x forbedret 8 "ekskursjonsdrivere med høy

følsomhet og forbedret bassrefleksport for sterkere og dypere bass.

IPX4 sprutsikker

Gitar- og mikrofoninngang

Bluetooth- og USB-inngang

One-touch True Wireless Stereo: Med et trykk kobler du to høyttalere trådløst sammen og får

en enorm stereolyd

JBL PartyBox App: Kontrollér festen med telefonen din – du kan blant annet bytte låter og

lage ditt eget lysshow.

https://no.jbl.com/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_term=webshop&utm_content=press%20release&utm_campaign=PR_Harman_Explore


JBL PartyBox 110

Kraftig lyd uansett hvor du går. Den bærebare JBL PartyBox 110 er proppfull med 160 watts

JBL Pro-lyd og et helt nytt lysshow som kan styres gjennom det nye lydpanelet eller i PartyBox-

appen. Et pulserende hvitt strobelys og åtte fargerike RGB-animasjoner danser sammen med

musikken. Så uansett om du liker EDM eller indie, vil PartyBox 110 treffe takten – selv om

dansetrinnene dine ikke gjør det! 

 

Det nye robuste designet har fått et praktisk bærehåndtak og IPX4-sprutsikker beskyttelse. Det

12 timers oppladbare batteriet gjør at du ikke på langt nær blir den første som går hjem fra

festen. Du kan til og med koble to PartyBox-høyttalere sammen med True Wireless Stereo for å

få en enda bedre lyd og et kult synkronisert lysshow.

 

JBL PartyBox 110 er tilgjengelig for salg på no.JBL.com nå!

https://no.jbl.com/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_term=webshop&utm_content=press%20release&utm_campaign=PR_Harman_Explore


JBL PartyBox 110 funksjoner: 

Kraftig JBL Pro-lyd med 160W utgang og bakovervinklet design for bedre projeksjon.

12 timer batterilevetid for ultimat bærbarhet.

Dynamisk lysshow som lyser i takt med musikken.

Gitar- og mikrofoninngang.

IPX4 sprutsikker. 

Bluetooth- og USB-inngang.

One-touch True Wireless Stereo: Med et trykk kobler du to høyttalere trådløst sammen for å

få en enorm stereolyd.

JBL PartyBox App: Kontrollér festen med telefonen din – du kan blant annet bytte låter og

lage ditt eget lysshow.
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ABOUT JBL

Merkevaren JBL står som et symbol på lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av
prisvinnende lydutstyr, løfter JBL-produkter lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft
og industriledende innovasjon, har merkevaren JBL sine talentfulle og dedikerte ingeniører og designere verden
over søkt fremtidens løsninger. JBLs Signature Professional Sound skaper levende lyd for flere av verdens
største popkulturelle arrangementer, og JBL samarbeider med noen av de største stjernene innen musikk, sport
og e-sport.
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