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JBL® PartyBox On-The-Go och PartyBox 310
ansluter till festen
Med bländande ljus, stort ljud och maximal mobilitet

Stockholm, Sverige – 2 september, 2020 – JBL PartyBox On-The-Go och PartyBox 310

är här; bärbara, kraftfulla och redo för festen. De nya högtalarna är skapade för den ultimata

mobila festen och kombinerar det kraftfulla JBL Pro Sound med en ljusshow som synkar med

musiken, även om dina danssteg inte gör det!

 

⏲

https://news.jbl.com/


De nya modellerna har laddbara batterier och är skapade för att vara enkla att ta med sig, med

axelrem eller hjul, för att göra det enkelt att ta festen dit du vill.

 

”Det har varit fantastiskt att utveckla JBL PartyBox-högtalarna genom att
använda vår stora expertis inom stort och kraftfullt ljud, och att bygga vidare på
JBL:s arv inom professionellt live-ljud. Sedan vi lanserade vårt utbud av
PartyBox-högtalare, för lite mindre än två år sedan, är vi den klara ledaren på
marknaden. I och med dessa två nya tillägg till serien fortsätter JBL:s
PartyBox-historia med kombinationen av kraftfullt JBL Pro Sound, enorm
mångsidighet och otroliga ljusshower, och nu med möjligheten att ta festen vart
som helst.”
— Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.

 

JBL PartyBox On-The-Go

Se, hör och sjung med till musiken med JBL PartyBox On-The-Go. Med 100 watt kraftfullt JBL

Pro Sound och synkroniserat med en pulserande ljusshow. Du kan även trådlöst parkoppla två

stycken och skapa ett stort stereoljud

 

Få enkel tillgång till dina favoritlåtar med Bluetooth, USB och AUX-anslutningar. När du är

redo att dra igång festen, ryck tag i en vän och släpp lös din inre pop-diva eller MC, med hjälp

av den medföljande trådlösa JBL-mikrofonen eller använd ingången för instrument och spela

med musiken. Med en kapsylöppnare, vadderad axelrem, sex timmars laddbart batteri och

IPX4-stänkskydd har JBL PartyBox On-The-Go allt du behöver för att sätta igång festen – och

ta den vart du vill.

 

JBL PartyBox On-The-Go finns tillgänglig på JBL:s hemsida för 3500 SEK.



Funktioner JBL PartyBox On-The-Go:

·       Kraftfullt JBL Pro Sound med 100 watt prestanda

·       Vadderat axelrem och 6 timmars batteri

·       Trådlös mikrofon med inkluderad bas-, diskant- och ekojustering

·       Ljusshow synkad till musiken

·       Fysiska mikrofon- och gitarringångar.

·       IPX4-stänkskydd

·       Bluetooth och USB

·       True Wireless Stereo: Trådlös parkoppling av två stycken för ännu kraftfullare ljud
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JBL PartyBox 310

Med kraftfullt JBL-ljud, bländande ljus och hjul är PartyBox 310 den ultimata bärbara

festmaskinen. Lyssna på dina favoritlistor vart som helst. Addera lite kreativitet med dubbla

mikrofon- och gitarringångar, samt ett flertal inbyggda ljudeffekter.

 

JBL PartyBox 310 levererar 240 watt JBL Pro Sound och en ljusshow som är synkad till

musiken. Koppla in den i vägguttaget och håll igång hela natten eller rulla ut den IPX4-

stänktåliga högtalaren till altanen och utnyttja den imponerande speltiden på 18 timmar.

 

JBL PartyBox 310 finns tillgänglig på JBL:s hemsida för 6000 SEK från september 2020.
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OM JBL

JBL är skaparna bakom det fantastiska ljud som formar livets mest episka stunder. Från ikoniska händelser som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor, lyfter
JBL lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud som låter dem få ut det mesta av varje ögonblick. Med
oöverträffad professionell behörighet och över 60 års erfarenhet av att leverera branschledande innovationer, är
JBL experter när det kommer till att utveckla överlägset ljud.

Funktioner JBL PartyBox 310:

·       Kraftfullt JBL Pro Sound med 240 watt prestanda

·       18 timmars batteritid och hjul så du kan ta festen vart du vill

·       Bländande ljusshow synkad till musiken

·       IPX4-stänkskydd

·       Upplysta knappar för DJ-kontroll i mörkret

·       Kompatibel med de flesta högtalarstativ

·       Dubbel mikrofon- och gitarringång

·       Ljudeffekter för att få igång dansgolvet

·       Bluetooth och USB

·       True Wireless Stereo: Trådlös parkoppling av två stycken för ännu kraftfullare ljud

·       JBL PartyBox App: Styr festen via din mobil: byt låt, skräddarsy ljusshowen och mer.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Lundberg, presskontakt AWB

per@awb.se

Harman Consumer Lifestyle EMEA

Marije Bakker, Sr. Manager PR and Brand Communication

marije.bakker@harman.com
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