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Tag festen med dig overalt med JBL PartyBox
Encore
Den nye kompakte festhøjttaler byder på fantastisk lyd og et
funklende lysshow

CES 2022, LAS VEGAS – 4. januar, 2022 – JBL’s populære PartyBox-højttalerserie har

fået endnu en feststarter i sit arsenal ved navn JBL PartyBox Encore. Festhøjttaleren har et

indbygget lysshow, der synkroniseres med dens imponerende 100W JBL Pro Sound. JBL

PartyBox Encore kommer også med en trådløs mikrofon, så du kan synge med på dine

yndlingssange hele natten lang.
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JBL PartyBox Encore er designet med et solidt håndtag og et design, der gør, at du kan tage

højttaleren med på farten og sørge for festen, lige meget hvor du befinder dig. Med op til 10

timers batterilevetid og et IPX4-stænktæt design kan du feste hele natten indendørs eller

udendørs uden at tænke på, hvilke overraskelser vejrguderne har planlagt, eller om der bliver

spildt på højttaleren.

 

Med højttalerens interface er det nemt for dig at kontrollere lysshow, lydstyrke og

mikrofonindstillinger. Gennem JBL PartyBox-appen kan du også skræddersy et dynamisk

lysshow inklusiv sjove effekter med strobe- og klublys, der alt sammen synkroniseres i takt med

musikken. Med den medfølgende mikrofon kan du imponere dine venner med dit skjulte

sangtalent, som du aldrig fik realiseret.

 

JBL PartyBox Encore egenskaber:

●      JBL Original Pro Sound

●      100W Output Power

●      Signature JBL PartyBox Lightshow+

●      10 timers batterilevetid med tændt lysshow

●      IPX4 stænktæt

●      Wireless Bluetooth® Streaming V5.1

●      Afspilning via USB og Aux-In input

●      1 digital trådløs mikrofon (AA batterier inkluderet)

●      True Wireless Stereo for at parre 2 speakers for stereo lyd

●      Kompatibel med JBL PartyBox App

JBL PartyBox Encore bliver tilgængelig på JBL.com i løbet af sommeren 2022 for DKK 2.699.
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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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