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Ta med festen hvor som helst med JBL
PartyBox Encore
Fantastisk lyd og strålende lysshow fra den nye, kompakte
partyhøyttaleren
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Oslo, Norge – 4. januar 2022 – JBLs populære høyttalere i PartyBox-serien får

et ferskt tilskudd med nye JBL PartyBox Encore. Denne partyhøyttaleren leverer

imponerende 100W utgangseffekt, og har et innebygd lysshow som synkroniseres med

musikken. JBL PartyBox Encore kommer også med en digital trådløs mikrofon, som gjør det

mulig for alle på festen å synge med på favorittsangene hele natta.  

 

Det at høyttaleren er bærbar, begrenser verken krafta den leverer eller den endeløse moroa den

vil gi. JBL PartyBox Encore er laget med gode gummihåndtak, og kan lett transporteres til

hagefester, karaoke eller andre festlige sammenkomster. Med opptil 10 timers batteritid og et

IPX4-sertifisert, sprutsikkert design, kan musikkelskere feste natta lang inne eller ute, uten å

tenke på været.  

 

Kontrollene på toppen av høyttaleren gjør det enkelt å kontrollere både lysshowet, volumet og

mikrofoninnstillingene. Gjennom den dedikerte JBL PartyBox-appen kan festdeltakerne lage et

eget, dynamisk lysshow med morsomme strobe-effekter og klubb-lys som synkroniseres med

rytmen i musikken. Den medfølgende mikrofonen gjør at man kan ha endeløse

sangkonkurranser.  

 

JBL PartyBox Encore spesifikasjoner:

JBL Original Pro Sound.

100 W utgangseffekt.
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Signatur JBL PartyBox lysshow+.

10 timers spilletid med lysshowfunksjon.

IPX4-sprutsikker.

Trådløs Bluetooth-strømming V5.1.

Playback fra USB og Aux-In inputs.

En digital trådløs mikrofon (AA batterier er inkludert).

True Wireless Stereo for å pare to høyttalere sammen for stereolyd.

Kompatibel med JBL PartyBox-app.

Pris: 3500 kr.

JBL PartyBox Encore blir tilgjengelig på no.JBL.com og hos utvalgte forhandlere sommeren

2022.
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OM 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. 

OM HARMAN

HARMAN International (harman.com), et heleid datterselskap av Samsung Electronics Co,

LTD., designer og utvikler produkter for bilprodusenter, privatpersoner og selskaper verden

over – deriblant komplette bil-systemer, audio-visuelle produkter og øvrig automatiserte

systemer. Med ledende merkevarer som AKG, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark

Levinson and Revel, er HARMAN beundret av «audiofile», musikere og konsertarrangører. Mer

enn 25 millioner biler er utstyr med HARMAN audio, og milliarder av mobile enheter er

sammenkoblet og integrert på tvers av plattformer. HARMAN sysselsetter 30 000 mennesker

på tvers av USA, Europa og Asia. 

 

For mer informasjon:

APELAND 

Pressekontakt for Harman i Norge 

+47 900 30 373  

harman@apeland.no  

 

HARMAN EMEA Consumer Lifestyle         

Marije Bakker, Director of Communications & PR 

Marije.Bakker@harman.com 
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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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