
 02 september 2020, 14:40 (CEST)

Sæt gang i festen med JBL® PartyBox On-The-
Go og PartyBox 310
Transportable højttalere med farvestrålende lysshows og festlig
lyd

Danmark - 2. september, 2020 – Nem at transportere, kraftfuld lyd og fuldstændig klar til

at sætte gang i enhver fest. Nu lancerer JBL PartyBox On-The-Go og Partybox 310, der er

oplagte til alle de kommende fester, når der skal tages revanche på den festlige front.

Højttalerne forbinder kraftfuld JBL Pro Sound med et lysshow, der synkroniseres med

musikken - selv når dine dansetrin ikke gør!

⏲

https://news.jbl.com/


De to nye højttalere har genopladelige batterier og er designet til at være nemme at tage med

sig, da de enten har skulderrem eller hjul, der gør det lettere end nogensinde at tage festen med

sig.

“Med al JBL’s erfaring indenfor professionel lyd, har det været en fantastisk
oplevelse at udvikle JBL’s PartyBox-højttalere med al den ekspertise, vi har
inden for kraftfuld lyd. Siden vores lanceringen af PartyBox-højttalere for
mindre end to år siden, har vi opnået en klar position som markedsleder i
denne kategori. De to nyeste tilføjelser til PartyBox-serien indeholder, ligesom
deres forgængere, en perfekt kombination af kraftfuld JBL Pro Sound, stor
alsidighed, et utroligt lysshow og nu også muligheden for at tage festen med
overalt.
— Dave Rogers, administrerende direktør, HARMAN Lifestyle Division.

JBL PartyBox On-The-Go

Se, lyt eller syng med til lyden af JBL PartyBox On-The-Go. Med denne højttaler får du 100W

kraftfuld JBL Pro Sound synkroniseret med et pulserende lysshow - og mulighed for at kunne

parre to trådløse højttalere sammen, så lyden bliver endnu højere og festen endnu vildere.

Lyt til alle dine foretrukne sange uden problemer via Bluetooth, USB eller AUX-forbindelse. Og

hiv fat i en ven, og giv den gas som en ægte popdiva eller rapper med den trådløse JBL-

mikrofon eller brug instrumentindgangen til at spille med på din yndlingssang. Med indbygget

flaskeåbner, en polstret skulderstrop, seks timers genopladeligt batteri og et IPX4-klassificeret

vandtæt kabinet,

har JBL PartyBox On-The-Go alt hvad du skal bruge til at sætte gang i festen.



JBL PartyBox On-The-Go er nu tilgængelig på https://dk.jbl.com/ til en vejledende pris 2.499

DKK.

JBL PartyBox On-The-Go produktfunktioner:
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Kraftfuld JBL Pro Sound med 100W output

Polstret skulderrem og 6 timers spilletid

Inkluderet trådløs mikrofon med bas, diskant- og ekkoindstillinger

Lysshow synkroniseret med musikkens rytme

Indgang til mikrofon og guitar

IPX4-vandtæt

Bluetooth og USB-indgang

True Wireless Stereo: Trådløs forbindelse mellem to højttalere for en endnu højere lyd

 

JBL PartyBox 310

PartyBox 310 er den ultimative, transportable partystarter med fænomenal JBL-lyd, blændende

lys og hjul, der gør det nemt at tage højttaleren med sig. Tag din yndlingsmusik med dig overalt

– uanset om det er til sammenkomster derhjemme eller til fester ude. Du kan såmænd også

tilslutte en mikrofon eller guitar, hvis nogle tør blære sig eller sætte gang i festen med et udvalg

af indbyggede lydeffekter.

Medbring stemning med 240W JBL Pro Sound og et lysshow, der lyser i takt med musikken.

Sæt stikket i og lad festen køre hele natten eller rul højttaleren ud på terrassen og udnyt

højttalerens imponerende 18-timers spilletid.
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OM JBL

JBL PartyBox 310 vil være tilgængelig på https://dk.jbl.com/ fra september 2020 til en

vejledende pris på 3.999 DK.

JBL PartyBox 310 produktfunktioner:

Kraftfuld JBL Pro Sound med 240W output

18 timers batterilevetid og hjul, der gør højttaleren nem at transportere

Lysshow, der synkroniseres med musikkens rytme

IPX4-vandtæt

Lysende knapper, der gør det muligt at styre musikken i mørke

Kompatibel med de fleste højttalerstativer

Dual mikrofon- og guitarindgang med vocal tuning

Et stort udvalg af lydeffekter

Bluetooth og USB-indgang

True Wireless Stereo: Trådløs forbindelse mellem to højttalere for endnu højere lyd

JBL PartyBox App: Kontrollér musikken fra din telefon: skift sang, ændre lysshowet mm.

For yderligere information, kontakt venligst:

 

 

 

Jakob Høegh
Primetime Kommunikation  
jh@primetime.dk  
+45 61 65 21 81

Marije Bakker
HARMAN Consumer Lifestyle EMEA  
marije.bakker@harman.com
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JBL skaber den fantastiske lyd, der skaber livets mest største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder som
Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendrejser, hæver JBL
lytternes oplevelser med prisbelønnet lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik. Med faglige
anbefalinger og over 70 år med branchens førende innovation, er JBL autoriteten inden for teknisk overlegen
lyd.
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