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Vie bileet mihin haluat JBL PartyBox Encore
kaiuttimella
Uusi kompakti bilekaiutin tarjoaa uskomattoman äänen ja
immersiivisen valoshown
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CES 2022, LAS VEGAS – TAMMIKUU 4, 2022 – JBL:n suosittu PartyBox

bilekaiutinsarja vahvistuu nyt JBL PartyBox Encore kaiuttimella. Uusi bilekaiutin tuottaa

muhkeat 100 wattia ääntä ja tarjoaa sisäänrakennetun valoshown musiikin tahtiin. JBL

PartyBox Encore kaiuttimen mukana tulee myös langaton mikrofoni, joten juhlijat voivat laulaa

suosikkibiisejään vaikka koko yön.

 

Sen helposti mukana kulkevaksi suunniteltu muotoilu luo rajattomat mahdollisuudet leveillä

tehokkaalla äänellä ja loputtomalla hauskanpidolla. Kätevä kumipintainen kädensija tekee JBL

PartyBox Encore kaiuttimesta helposti siirrettävän takapihan juhliin, parkkialueen kekkereihin

ja karaokebileisiin. 10 tunnin akun kesto ja IPX4 roiskesuojaus pitävät huolen, että musiikin

ystävät voivat nauttia juhlatunnelmasta koko yön, sisällä tai ulkona, ilman huolta

kaiutinelementtien suojauksesta.  

 

JBL PartyBox Encore kaiuttimen ohjauspaneelista kontrolloit helposti valoshowta,

äänenvoimakkuutta ja mikrofoniasetuksia. JBL:n oman JBL PartyBox -sovelluksen avullta voit

myös kustomoida dynaamista valoshowta, josta löytyy hauskat stroboefektit sekä musiikin

mukaan sykkivät klubivalot. Hyväntahtoiset laulukilpailumahdollisuudet ovat rajattomat –

kiitos mukana tulevan mikrofonin.  

 

JBL PartyBox Encore ominaisuudet:

●      JBL Original Pro Sound
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●      100 W Output Power

●      Signature JBL PartyBox Lightshow+

●      10 tunnin soittoaika, yhdessä valoshown kanssa

●      IPX4 Splashproof

●      Langaton Bluetooth® Streaming V5.1

●      Playback from USB and Aux-In inputs

●      1 langaton digitaalinen mikrofoni (AA paristot mukana)

●      True Wireless Stereo toiminnolla paritat kaksi kaiutinta muhkeaksi stereoääneksi

●      Yhteensopiva JBL PartyBox sovelluksen kanssa

JBL PartyBox Encore on saatavilla kesällä 2022, hintaan 349€
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ABOUT JBL

JBL creates the amazing sound that shapes life’s most epic moments. From iconic events like

Woodstock and concerts at Madison Square Garden, to games at Yankee Stadium and weekend

road trips, JBL elevates listeners’ experiences with award-winning audio that lets them make

the most of every moment. With 75 years of unmatched professional credentials and industry

leading innovation, JBL has expertly blended a bold vision of the future with the passion and

talent of engineers and designers around the globe. JBL’s Signature Professional Sound is the

leading technology that powers major pop culture events, and the brand has partnered with the

world’s top talent across music, sports and esports.

 

ABOUT HARMAN

HARMAN International (harman.com), a wholly-owned subsidiary of Samsung Electronics Co,

LTD., designs and engineers connected products and solutions for automakers, consumers, and

enterprises worldwide, including connected car systems, audio and visual products, enterprise

automation solutions; and services supporting the Internet of Things.  With leading brands

including AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® and

Revel®, HARMAN is admired by audiophiles, musicians and the entertainment venues where

they perform around the world. More than 25 million automobiles on the road today are

equipped with HARMAN audio and connected car systems. Our software services power

billions of mobile devices and systems that are connected, integrated and secure across all

platforms, from work and home to car and mobile. HARMAN has a workforce of approximately

30,000 people across the Americas, Europe, and Asia. In 2017, HARMAN became a wholly-

owned subsidiary of Samsung Electronics.
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JBL

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.
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