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Gør dig klar til et brag af en fest: JBL PartyBox
710 er tilgængelig nu

København – 13. oktober 2021 – Med kæmpe JBL Pro-lyd og et lige så imponerende

lysshow kan du blive festens midtpunkt. Den nye JBL PartyBox 710 er tilgængelig nu.

Den nyeste og forbedrede model i JBL PartyBox-serien har et 800W RMS-output, der sørger

for, at du kan fylde dine omgivelser med fantastisk lyd og sætte gang i enhver fest.

 

⏲

https://news.jbl.com/


JBL PartyBox 710 imponerer ikke kun på lydsiden. Den nye PartyBox leverer nemlig et lysshow,

der matcher. Det helt nye lysshow med 8 forskellige RGB-animationer kombinerer LED og

stroboskoplys, der synkroniseres med musikkens beat. Festlokalet bliver med et tryk forvandlet

til en natklub.

 

Den stænktætte JBL PartyBox 710 har robuste hjul og et håndtag, der gør den let at

transportere fra sted til sted. Festanlægget kan også prale af guitar- og mikrofonindgange samt

et forbedret kontrolpanel, så du kan udleve din indre DJ-drøm.

 

JBL leverer et brag af en fest, og hvis 800W mod forventning ikke er nok for dig, kan du med

True Wireless Stereo trådløst forbinde to JBL PartyBox 710’er med et klik for at skabe en endnu

større lydoplevelse.

 

The JBL PartyBox 710 er tilgængelig nu på jbl.com for DKK 5999,00.
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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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