
 02 syyskuu 2021, 15:30 (EEST)

JBL® PartyBox 710 ja PartyBox 110 nostavat
bileiden tunnelmaa
Isompi ääni, hienompi valoshow ja mahtavat uudet ominaisuudet

 HELSINKI – 02 Syyskuu, 2021 – Nosta bileidesi tunnelma aivan uudelle tasolle JBL

PartyBox 710 ja PartyBox 110 kaiuttimilla. Luotuina tuottamaan parasta mahdollista

biletunnelmaa, nämä kaksi uutta kaiutinta mahtailevat entistäkin tehokkaammalla JBL Pro

Sound äänellä ja täysin uudistetulla valoshowlla.

 

⏲

https://news.jbl.com/


Tehokkaat ja monipuoliset, paranneltu kestävä IPX4-luokiteltu muotoilu, uusi käyttöliittymä ja

vertaansa vailla oleva yhdistettävyys - JBL PartyBox 710 ja PartyBox 110 kaiuttimilla aloitat

bileet tyylikkäästi.

 

“PartyBox sarjassamme kuluttaja-audio kohtaa ammattimaisen live soudimme. Bilekaiuttimien

markkinajohtajina jatkamme työtämme viedäksemme kategoriaa eteenpäin ja tuottamalla

todellista JBL bileosaamista asiakkaillemme,” kertoo Dave Rogers, President, HARMAN

Lifestyle Division. “Nämä kaksi uutuutta PartyBox sarjaan vahvistavat tarjontaamme monin

tavoin. Parempi ääni, kehittyneempi valoshow, tanakampi muotoilu ja yhdistettävyyden

monipuolisuus.”

JBL PartyBox 710 



Kaikkien bileiden keskipiste. Viisi valaitustyyliä yhdistettynä ja synkronoituna valtavaan 800

watin JBL Pro Sound ääneen tekee siitä pyörillä kulkevan bailuyksikön. Haluatko tavoittaa

Ibiza klubin tunnelma? Tai, ehkäpä olet valmis heittämään raskaan sarjan festivaalisetin –

mikä ikinä onkaan fiiliksesi, PartyBox 710 kaiuttimen eeppinen valoshow johdattaa sinut sinne.

 

Entistä parempi JBL Pro Sound ääni tuotetaan erityisherkillä kaiutinelementeillä, jotka

takaavat väkevän soundin ja syvän, pumppaavan basson.

 

Väriä juoksuttavat strobot, väriä heijastavat valot ja 8 RGB animoidut hahmot ovat vain

muutama esimerkki valaistusvaihtoehdoista. Pistä vain virta päälle ja bileet voivat alkaa tai

hyppää PartyBox appiin ja luo oma häikäisevä valoshow, kontrolloi ääniraitaa etänä ja lisää

mukaan vielä DJ ääniefektejä.

 

Kiitos kestävien pyörien ja kahvan, voit ottaa bileet mukaasi minne vain. Kytke se pistorasiaan

ja hauskanpito voi jatkua koko yön tai rullaa roiskeen kestävä kaiutin ulos terassille. 

 

JBL PartyBox 710 saatavilla lokakuussa 2021 JBL.com, hintaan €749.

JBL PartyBox 710 ominaisuudet:

●      Tehokas JBL Pro Sound, 800W RMS ulostulolla

●      Kestävät pyörät ja kahva

●      Häikäisevä valoshow synkronoituna musiikkiin – väriä juoksuttavat strobot, 8 RGB

animoituja hahmoja, väriä heijastavat valot, tähtivalo ja klubivalo

●      2 x 2.75” low distortion elementtiä, 2 x high sensitivity 8” excursion drivers ja paranneltu

bassoelementti voimakkaammille ja syvemmille matalille äänille

●      IPX4 luokitus

●      Kitara ja mikrofoni sisääntulot

●      Bluetooth tai USB sisääntulot

●      One-touch True Wireless Stereo: napauttamalla painiketta yhdistät kaksi kaiutinta

langattomasti vieläkin isompaa stereoääntä varten

●      JBL PartyBox App: kontrolloi bileitä puhelimellasi: vaihda kappaletta, kustomoi valoshow

ja paljon muuta

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


JBL PartyBox 110

Äänekäs ja tehokas soundi, mihin vain oletkin menossa. Kannettava JBL PartyBox 110 kaiutin

sisältää 160 watin JBL Pro Sound äänen ja täysin uuden valoshown, joita voit kontrolloida

uudelleen muotoillun yläpanelin tai PartyBox appin kautta. Sykkivä valkoinen strobovalo ja

värikkäät 8 RGB animoidut hahmot yhdistettynä ja synkronisoituna musiikkiin. Joten, olitpa

innoissasi EDM:stä tai indiemusiikista, PartyBox 110 kaiutin osuu biittiin vaikka omat

tanssiaskeleesi eivät aina siinä onnistuisikaan!   

 

Uusi kestävämpi muotoilu tuo mukanaan kätevän kantokahvan ja IPX4-luokitellun

roiskesuojan. 12 tunnin ladattava akku pitää huolen, ettei kotiin palata aikaisin. Voit myös

yhdisää kaksi  PartyBox kaiutinta True Wireless Stereo toiminnolla vieläkin isompaa soundia ja

synkronoitua valoshowta varten.

 

JBL PartyBox 110 on saatavilla heinäkuusta alkaen JBL.com, hintaan €359.

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


JBL PartyBox 110 ominaisuudet:

●      Tehokas JBL Pro Sound ääni 160W:n ulostulolla ja kulmikas muotoilu parantamaan äänen

kohdistusta

●      12 tunnin akunkesto

●      Dynaaminen valoshow synkronoituna musiikin tahtiin

●      Kitaralle ja mikrofonille sisäänmenot

●      IPX4-luokitus

●      Bluetooth tai USB sisäänmeno

●      True Wireless Stereo: Langaton paritus toiseen kaiuttimeen

●      JBL PartyBox App: kontrolloi bileitä puhelimellasi: vaihda kappaleita, kustomoi valoshow

ja paljon muuta
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JBL brändi on huippuluokkaisen äänen ruumiillistuma, joka on läsnä elämän

merkittävimmissä hetkissä. Ikonisista tapahtumista, kuten Woodstockista ja Madison Square

Gardenin konserteista aina Yankee Stadiumin peleihin ja viikonlopun roadtrippeihin, JBL:n

tuotteet ovat vieneet kuulijoiden elämyksen aivan uudelle tasolle palkitulla äänentoistolla, joka

tekee jokaisesta hetkestä ikimuistoisen. 75-vuotisella kokemuksella, ammattilaisten suosimana

ja alan johtavana tuotekehittäjänä JBL brändi yhdistää rohkean tulevaisuuden vision

insinöörien ja suunnittelijoiden intohimoon sekä lahjakkuuteen ympäri maailman. JBL:n

Signature Professional Sound ääni on alansa johtavaa teknologiaa, jolla mahdollistetaan

merkittäviä populaarikulttuuritapahtumia. JBL tekee jatkuvaa yhteistyötä maailmanluokan

tähtien kanssa - sekä musiikin, urheilun että e-urheilun saralla.

 

HARMAN

HARMAN International (harman.com), on Samsung Electronics Co, LTD.:n täydellisessä

omistuksessa oleva tytäryhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa tuotteita ja ratkaisuja

autonvalmistajille, kuluttajille ja yrityksille maailmanlaajuisesti. HARMAN tuottaa muun

muassa verkkoon kytkettävien autojen järjestelmiä, äänentoistolaitteita, yritysten

automaatioratkaisuja sekä teknisten laitteiden automaattiseen tiedonsiirtoon perustuvan

Esineiden Internetin järjestelmiä. AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®,

Mark Levinson® ja Revel® kaltaisten tuotemerkkien ansiosta HARMAN on niin äänentoiston

ammattilaisten, muusikkojen kuin tapahtumajärjestäjienkin suosiossa ympäri maailman. Yli 25

miljoonaa autoa on nykypäivänä varustettu HARMAN äänentoistojärjestelmällä ja verkkoon

kytkettävän auton järjestelmällä. HARMANin ohjelmistojärjestelmät tukevat miljardeja

mobiililaitteita ja verkkoyhteydessä toimivia järjestelmiä kaikilla mahdollisilla alustoilla töistä

koteihin ja autoista puhelimiin. HARMAN työllistää suunnilleen 30 000 ihmistä

maailmanlaajuisesti Amerikoissa, Euroopassa ja Aasiassa. HARMANista tuli Samsung

Electronicsin täysin omistama tytäryhtiö maaliskuussa 2017.
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