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Bileet pystyyn, JBL Partybox 1000 on täällä!

 

Uskomaton bilekaiutin nyt myynnissä: JBL.com, 999,00 €

 HELSINKI – Heinäkuu, 2019 –  Tänä kesänä voit nostaa bailusi aivan uudelle tasolle

uskomattomalla , JBL Partybox 1000 kaiuttimella! 1100-watin JBL Signature Sound ja täysi

paneelivalotehoste luovat kiehtovan shown, joka täyttää tanssilattian ja pitää bileet pystyssä

jatkojuhlista tulevaisuuteen.

 

⏲

http://news.jbl.com/


Kutsu ystävät, valitse tunnelmaan sopiva valoshow ja laita bileet pystyyn, korkealuokkainen

ääni langattomasti suoraan puhelimestasi tai tabletiltasi. Voit myös etukäteen tehdä soittolistan

USB muistitikulle, jos haluat keskittyä hauskanpitoon. DJ-padin avulla voit toistaa rumpuja tai

pianoa ja jopa luoda luuppeja lennosta. Kun olet valmis lavalle, yhdistä mikrofoni tai kitara

Partybox 1000:een ja nosta kannat kattoon.

Jos tämä ei vielä riitä, voit yhdistää kaksi Partybox 1000 kaiutinta unohtumattomaksi

kuuntelukokemukseksi. Partybox 1000 on Bluetooth-yhteensopiva, joten kuka vain voi yhdistää

siihen soittolistansa.

Syke ei sammu, ja kenenkään ei tarvitse uhrata puhelintaan ja jäädä paitsi Instattavista

hetkistä.

 

 



JBL Partybox 1000 ominaisuudet:

Turboahdettu suorituskyky: Kolmisuuntainen akustointi tarjoaa ison, eeppisen äänen.

Täysi paneelivalotehoste: Valoreunus- ja strobovalotehosteilla bileet ovat aina valmiit

Mikrofoni ja kitara sisääntulot: Yhdistä mikrofoni tai kitara ja valloita esiintymislava

Air eleranneke (patent pending): Kädenliikkeellä kontrolloit valoja!

Karaoke toiminto: Laulu- ja kaikutehosteilla varustetulla Partybox 1000 -kaiuttimella

varmistat kaikkien viihtyvyyden bileissä

Integroitu DJ käynnistyslevy: Esittele DJ taitosi 4x4 DJ käynnistyslevyn avulla, joka

mahdollistaa luuppien, rumpujen ja mikserin kontrolloinnin saman aikaisesti.
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USB lataus: JBL Partyboxin UBS portti mahdollistaa UBS laitteiden lataamisen ilman

ylimääräisiä latureita.

Siirrettävä: Kahvan ja huomaamattomien pyörien ansiosta siirrät Partybox 1000

kaiuttimen ja bileet helposti mihin vain.

JBL® Partybox 1000 nyt myynnissä tärkeimmillä jälleenmyyjillä ja JBL.com 999,00 €.

 

Älä unohda Partybox 1000:n pikkuveljeä, Partybox 100. Tarpeeksi kevyt kulkemaan mihin

haluat, ladattava akku kestää vaikka aamuun asti. Matkalla jatkoille villitset kanssajuhlijat

JBL:n kuuluisalla äänentoistolla ja valotehosteilla.

 

JBL Partybox 100 ominaisuudet

Vahva suorituskyky: Olitpa kotona tai bileissä, nauti mukaansatempaavasta

äänentoistollisesta elämyksestä, johon vain JBL pystyy.

Valotehosteet: Jokaiseen tunnelmaan ja musiikkigenreen sopivat tehosteet

Vahvista kuulokokemusta: Jos yksi kaiutin ei riitä, lisää toinen Bluetooth kaiutin ja bileet

vain paranevat.

Mikrofoni ja kitara sisääntulot: Yhdistä mikrofoni tai kitara, ja valloita esiintymislava.

Siirrettävä: Kevyt ja näppärä, helppo ottaa mukaan mihin vaan.

 

JBL® Partybox 100 nyt myynnissä tärkeimmillä jälleenmyyjillä ja JBL.com, 299,00 €.
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