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JBL® PartyBox 710 och PartyBox 110 lyser upp
festen
Större ljud, förhöjda ljusshower och fantastiska funktioner

Amsterdam – 2 September, 2021 – Ta festen till nästa nivå med JBL PartyBox 710 och

PartyBox 110. De två nya högtalarna är skapade för att leverera ultimat på fest, nu med ännu

mer kraftfullt JBL Pro Sound och en helt nydesignad ljusshow.

 

⏲

https://news.jbl.com/


Kraftfulla och mångsidiga med förbättrade robusta IPX4-stänkskyddande mönster, ett nytt

användargränssnitt och oöverträffad anslutning, JBL PartyBox 710 och PartyBox 110 kommer

göra skillnad på festen.

 

”Vår PartyBox-serie är där våra konsumentprodukter möter vårt professionella live-ljud. Som

marknadsledare inom partyhögtalare fortsätter vi hitta nya sätt att driva denna kategori framåt

och leverera en äkta JBL-festupplevelse till våra kunder”, säger Dave Rogers, VD för HARMAN

Lifestyle Division. ”De två nya tillskotten till PartyBox-sortimentet lyfter vårt erbjudande på alla

sätt. Bättre ljud, avancerade ljusshower, en mer robust design och en mängd

anslutningsmöjligheter.”

JBL PartyBox 710 



De fem ljusstilarna kombineras och synkroniseras med enorma 800W JBL Pro Sound för den

ultimata festen på hjul. Nästa nivås JBL Pro Sound levereras från högkänsliga drivers för högt

kraftfullt ljud och djup pumpande bas. Färgstrobes, färgprojektionslampor och 8 RGB-

animeringar är bara några av ljusalternativen. Slå bara på högtalaren för att komma igång eller

använd PartyBox-appen för att skapa bländande ljusshower. Möjligheten att ta med sig festen

vart man vill finns tack vare de robusta hjulen och handtaget.

 

JBL PartyBox 710 kommer finnas tillgänglig från och med oktober på JBL:s hemsida och hos

utvalda återförsäljare till ett pris av 8000 SEK.  

Funktioner:

Kraftfullt JBL Pro Sound med 800W RMS-utgång

Robusta hjul och handtag

Bländande ljusshow synkroniserad i takt med musiken och med färgstrobes,

färgprojektionslampor, 8 RGB-animeringar, klubbljus mm. 

2 x 2,75” diskanter med låg distorsion, 2 x förbättrade högkänsliga 8” exkursionsdrivers och

förbättrad basreflexport för starkare och djupare bas

IPX4-stänkskydd

Ingångar för gitarr och mikrofon

Bluetooth- eller USB-ingång

True Wireless Stereo: Med en knapptryckning kopplar du ihop två stycken för ett enormt

steroeljud

JBL PartyBox-app: Styr festen med telefonen; byt låt, anpassa ljusshower mm.

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


JBL PartyBox 110

Den bärbara JBL PartyBox 110 innehåller 160W JBL Pro Sound och en helt ny ljusshow, allt

styrt genom en ny toppanel eller PartyBox-appen. Ett pulserande vitt strobe-ljus och färgglad 8

RGB-animering kombineras och synkroniseras med musiken. Den nya robusta designen

erbjuder även ett bekvämt bärhandtag och IPX4-stänkskydd. Det 12-timmars

uppladdningsbara batteriet möjliggör en fest som kan hålla på hela natten. Möjligheten att

koppla ihop två PartyBox-högtalare tillsammans med True Wireless Stereo möjliggör ett ännu

större ljud och ljusshow.  

 

JBL PartyBox 110 kommer finnas tillgägnlig från och med Juli på JBL:s hemsida samt hos

utvalda återförsäljare till ett pris av 3800 SEK.

Funktioner:

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


Kraftfullt JBL Pro Sound med 160W utgång med vinklad baksida för bättre ljudprojektion

12 timmars batteritid

Dynamisk ljusshow synkroniserad med musiken

Ingångar för gitarr och mikrofon

IPX4-stänkskyddad

Bluetooth- eller USB-ingång

True Wireless Stereo: Koppla ihop två stycken trådlöst för ett ännu större stereoljud

JBL PartyBox-app: Styr festen med telefonen; byt låt, anpassa ljusshower mm
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OM JBL

Varumärket JBL erbjuder fantastiskt ljud som formar livets mest episka ögonblick. Från ikoniska evenemang som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor,
förhöjer JBL:s produkter lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud och tillåter lyssnaren få ut det mesta av
varje ögonblick. Med 75 års oöverträffade yrkesmässiga referenser och branschledande innovation blandar
varumärket JBL en djärv framtidsvision med passion och talang från ingenjörer och designers runt om i världen.
JBL:s Signature Professional Sound är den ledande tekniken som driver stora popkulturevenemang, och
varumärket har samarbetet med världens främsta talanger inom musik, sport och esport.

JBL
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