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JBL® PartyBox On-The-Go ja PartyBox 310
kaiuttimilla bileet pystyyn
Niissä on häikäisevä valoshow, massiivinen ääni - ja ne kulkevat
helposti mukana

Helsinki– SYYSKUU 2, 2020 – Mukana kulkevat, tehokkaat ja valmiina bileisiin -  JBL

PartyBox On-The-Go ja PartyBox 310 ovat täällä. Koko ajan liikkeessä oleviin bileisiin

suunnitellut uudet kaiuttimet yhdistävät tehokkaan JBL Pro Sound äänen ja valoshown, joka on

synkassa musiikkiin, vaikka itse et aina olisikaan.

 

⏲

https://news.jbl.com/


Uusissa malleissa on ladattavat akut, ja olkahihnalla tai kevyesti pyörivillä pyörillä varustettuna

ne liikkuvat vaivattomasti mukana, olitpa sitten suuntaamassa bileidesi kanssa mihin vain.

 

“Hyödyntäen JBL:n perinteitä ammattimaisen live äänen tuottajana, on ollut
upeaa kehittää JBL PartyBox kaiuttimia, jotka nojaavat taitoomme luoda isoa ja
tuhtia ääntä. Olemme olleet tämän tuoteryhmän selkeä johtaja siitä asti kun
vajaa kaksi vuotta sitten lanseerasimme PartyBox kaiutinsarjan. Nämä kaksi
uutuustuotetta jatkavat JBL PartyBox tarinaa yhdistämällä JBL Pro Sound
äänen, valtavan monipuolisuuden ja uskomattoman valoshown, jotka voit nyt
viedä mihin vain haluat.”
— Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.

 

JBL PartyBox On-The-Go

Näe, kuule ja laula JBL PartyBox On-The-Go kaiuttimen tahtiin. 100 wattia tehokasta JBL Pro

Sound ääntä, joka sykkii valoshown tahtiin. Voit myös yhdistää kaksi kaiutinta langattomasti

luoden näin massiivisen bailusoundin stereona.

 

Hae suosikkikappaleesi vaivattomasti Bluetooth, USB ja AUX liitännillä. Kun olet valmis

nostamaan tunnelmaa, pyydä kaverisi mukaan ja kanavoi sisäinen popdiivasi tai MC:si

hyödyntäen mukana tulevaa langatonta mikrofonia tai soitinliitäntää. Pullonavaajalla,

pehmustetulla olkahihnalla, kuuden tunnin akunkestolla ja IPX4 luokituksella varustettu JBL

PartyBox On-The-Go kaiutin on kaikkea mitä tarvitset juhlien aloittamiseen - ja niiden

viemiseen tien päälle.

 

JBL PartyBox On-The-Go nyt saatavilla JBL.com 299€

https://fi.jbl.com/


JBL PartyBox On-The-Go ominaisuudet:

●      Tehokas 100 watin JBL Pro Sound ääni

●      Pehmustettu olkahihna ja 6 tunnin toistoaika

●      Langaton mikrofoni, jossa basso, diskantti ja kaiun säätö

●      Musiikin tahtiin toimiva valoshow

●      Fyysiset kitara- ja mikrofoniliitännät

●      IPX4 luokitus

●      Bluetooth ja USB liitännät
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●      True Wireless Stereo: Langaton mahdollisuus yhdistää kaksi kaiutinta massiivisemmaksi

äänentoistoksi

 

JBL PartyBox 310

Massiivisella JBL äänellä, valotehosteilla ja näppärillä pyörillä kulkeva PartyBox 310 on aivan

ehdoton mukana kulkeva biletykki. Olitpa sitten iltaa viettämässä kotona tai tanssimassa

rannalla, suosikki soittolistasi on aina mukana. Mikrofoni- ja kitaraliitännällä voit lisätä

ripauksen luovuutta, kuten myös  sisäänrakennetulla ääniefektivalikoimalla. Tai, voit vain

töräyttää torvea saadaksesi tanssilattian hullaantumaan.

 

Bilefiilis pysyy yllä 240 watin JBL Pro Sound äänellä ja musiikin tahtiin sykkivän valoshown

tuella. Kytke se vain päälle ja pidä hauskaa vaikka koko yö, tai rullaa roiskeita kestävä kaiutin

terassille ja hyödynnä sen uskomaton 18 tunnin akunkesto.

 

JBL PartyBox 310 saatavilla syyskuusta 2020 JBL.com  499€

https://fi.jbl.com/
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JBL PartyBox 310 ominaisuudet:

●      Tehokas JBL Pro Sound ääni 240W:n ulostulolla

●      18 tunnin akunkesto ja näppärästi rullaavat pyörät

●      Häikäisevä musiikkiin synkronisoitu valoshow

●      IPX4 luokitus

●      Valaistut painikkeet avustamaan DJ:tä pimeällä

●      Yhteensopia lähes kaikkien kaiutintelineiden kanssa

●      Kaksoisliitännät mikrofonille ja kitaralle sekä sisäänrakennettu lauluäänen hienosäätö

●      Ääniefektit yleisön villitsemiseen

●      Bluetooth ja USB liitännät

●      True Wireless Stereo: langaton kahden kaiuttimen liitäntä

●      JBL PartyBox App: kontrolloi juhlia puhelimesi kautta: vaihda kappaletta, kustomoi

valoshowta ja paljon muuta
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