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JBL® PartyBox 710 og PartyBox 110 lyser
festen op
Større lyd, bedre lysshows og flotte nye funktioner

København – 2. september 2021 – Tag din fest til næste niveau med JBL PartyBox 710 og

PartyBox 110. De to nye højtalere er skabt til at levere den ultimative fest og kan prale af endnu

mere kraftfuld JBL Pro Sound og et fuldstændig redesignet lysshow.

 

⏲

https://news.jbl.com/


Begge højttalere er kraftfulde og kommer med et forbedret og robust IPX4 vandafvisende

design, en ny brugergrænseflade og uovertruffen forbindelse som sørger for at JBL PartyBox

710 og PartyBox 110 starter festen med stil.

 

”Vores PartyBox-sortiment er der, hvor vores forbrugerprodukter møder professionel livelyd.

Som markedsleder inden for festhøjttalere fortsætter vi med at finde nye måder at

videreudvikle, så vi kan levere en ægte JBL-festoplevelse til vores kunder,” siger Dave Rogers,

President, HARMAN Lifestyle Division.” De to nye tilføjelser til PartyBox løfter vores tilbud på

alle måder. Bedre lyd, avanceret lysshow, et mere robust design og et væld af

tilslutningsmuligheder.”

JBL PartyBox 710 



Sæt gang i enhver fest. De fem lysindstillinger kombineres og synkroniseres med den enorme

800 watt JBL Pro Sound, som sætter gang i den ultimative fest. Ønsker du den samme

stemning som på en klub på Ibiza? Eller er du klar til at droppet falder på festivalen? Uanset

stemningen, tager lysshowet fra PartyBox 710 dig derhen.  

 

Næste niveau af JBL Pro Sound leveres fra sensitive højttalerenheder, der giver høj og kraftfuld

lyd og dyb pumpende bas.

 

Farveprojektionslys og 8 forskellige RGB-animationer er blot nogle af lysmulighederne, der alle

gør højttaleren klar til at starte festen. Du kan også gå til PartyBox-appen og oprette

brugerdefinerede lysshows, kontrollere fjernstyret afspilning og tilføje DJ-lydeffekter.  

 

Takket være de robuste hjul og håndtag kan du tage festen med dig. Bare tilslut højttaleren og

hold festen i gang hele natten.

 

JBL PartyBox 710 er tilgængelig på JBL.com fra oktober 2021 for DKK 5.999,00.

Features of the JBL PartyBox 710

Kraftfuld JBL Pro Sound med 800W RMS-udgang

Robuste hjul og håndtag som gør det muligt at tage festen med hvor som helst

Lysshow, der er synkroniseret med takten i musikken med 8 RGB-animationer,

farveprojektionslys, stjerne- og diskotekslys

2 x 2,75” diskanthøjttalere med lav forvrængning, 2 x 8” ekskursionshøjtalere med forbedret

følsomhed og forbedret bas refleksport, der giver en stærkere og dybere bas

IPX4 vandafvisende

Guitar- og mikrofonport

Bluetooth eller USB-port

One-touch True Wireless Stereo: med ét tryk på en knap skabes trådløs forbindes mellem to

enheder for at opnå enorm stereolyd

JBL PartyBox App: kontroller din fest med telefonen: skift sange, tilpas lysshow og mere

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


JBL PartyBox 110

Høj, kraftfuld lyd uanset hvor du er. Den bærbare JBL PartyBox 110 pakker 160 watt JBL Pro

Sound og et helt nyt lysshow, som kontrolleres gennem et nyt toppaneldesign eller gennem

PartyBox-appen. Et pulserende hvidt strobelys og farverige figurer af 8 RGB-animationer

kombineres og synkroniseres til din musik. Om du er til elektronisk musik eller indiesange, vil

PartyBox 110 ramme beatet - også selvom dine dansetrin ikke gør.

 

Det nye robuste design tilføjer et praktisk håndtag og IPX4 vandafvisende beskyttelse. Det 12-

timers genopladelige batteri gør, at den heller ikke går tidligt hjem fra festen. Du kan endda

parre to PartyBox-højttalere med True Wireless Stereo for at få endnu mere lyd og et

synkroniseret lysshow.

 

JBL PartyBox 110 er tilgængelig på JBL.com nu for DKK 2.999,00.

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


JBL PartyBox 110 funktioner:

Kraftfuldt JBL Pro Sound med 160W output med vinklet bagside for bedre lydprojektion

12 timers batterilevetid som giver den ultimative mobilitet

Dynamisk lysshow der er synkroniseret til musikkens beat

Guitar og mikrofonport

IPX4 vandafvisende 

Bluetooth eller USB input

True Wireless Stereo: Forbind to enheder sammen trådløst for at opnå endnu bedre lyd

JBL PartyBox-app: kontroller din fest med din telefon: skift sange, tilpas lysshow og mere
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OM JBL

JBL-brandet er indbegrebet af den fantastiske lyd, der skaber livets største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder
som Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendture i bilen,
hæver JBLs produkter lytternes oplevelser med prisvindende lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik.
Med faglige anbefalinger og over 75 år med branchens førende innovation, er JBL-brandet autoriteten inden for
teknisk overlegen lyd. Den førende teknologi fra JBLs Signature Sound er drivkraften bag store
popkulturarrangementer, og brandet har indgået partnerskaber med nogle af verdens største talenter inden for
musik, sport og esport.
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