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Vær stjernen til din næste fest

Den bærbare JBL PartyBox Encore-højttaler holder festen i gang - uafbrudt i ti timer. Med 
det praktiske transporthåndtag og et stænksikkert design kan du altid tage festen med dig. 
Få rytmen til at pumpe med dyb bas og den fantastiske JBL Original Pro Sound. Synkronisér 
lysshowets rockende stroboskop-, ring- og club-lys for en fantastisk omsluttende oplevelse, 
eller syng med i JBL's førsteklasses digitale og trådløse mikrofon, der er optimeret til 
karaoke med justerbart ekko, bas og diskant. Ægte trådløs stereo betyder, at du kan parre 
højttalere og opnå virkelig massiv lyd. Med Partybox-appen kan du altid kontrollere din 
musik og farverne i dit lysshow for at skabe den perfekte stemning.

Bærbar festhøjttaler med 100 W kraftfuld lyd, indbygget dynamisk lysshow, medfølgende digital trådløs mikrofon 
og stænksikkert design. 
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Funktioner og fordele
Fantastisk JBL Original Pro Sound
Intet slår den fantastiske JBL Original Pro Sound med dyb bas.

Dynamisk lysshow, der synkroniseres med musikrytmen
Lysshowet i JBL's PartyBox får din fest til at stråle med ring- og club-lys og rockende 
stroboskopeffekter, der synkroniseres med din musik, så du får en fantastisk omsluttende 
audiovisuel oplevelse.

10 timers afspilningstid
Få gang i festen både dag og nat. Med 10 timers afspilningstid og et indbygget, genopladeligt 
batteri vil rytmen bare fortsætte (og fortsætte).

IPX4-stænksikker
JBL PartyBox Encore Essential er IPX4-stænksikker, så du aldrig behøver bekymre dig om, at 
festen bliver for våd eller vild - fra dans på stranden til karaoke ved swimingpoolen.

Digital trådløs mikrofon
Træd ind i spotlyset. en førsteklasses digital zinkmikrofon er inkluderet med JBL PartyBox Encore, 
som er perfekt optimeret til karaoke. Kanaldesignet har lav reaktionstid og justerbar bas, ekko 
og diskantkontrol, der beriger vokalen hos alle, der gerne vil synge med. Den digitale trådløse 
mikrofon kommer endda med udskiftelige AA-batterier, så du kan feste hele dagen og rocke hele 
natten.

Par dine højttalere for endnu kraftigere lyd
Er én JBL PartyBox ikke nok? Par to højttalere trådløst med True Wireless Stereo (TWS) for en 
endnu større og ekstra kraftfuld lyd.

PartyBox-app
JBL PartyBox-appen gør det nemmere end nogensinde at styre din musik, opdatere indstillinger og 
tilpasse farverne i dit lysshow til den perfekte feststemning.

Afspilning fra flere kilder
Afspil din musik trådløst via Bluetooth, brug en USB-nøgle eller tilslut med et aux-kabel. JBL 
PartyBox Encore er den ultimative løsning, der tilpasser sig din musik.

Hvad er der i æsken:
1 x JBL PartyBox Encore 
Strømkabel (stik og antal varierer efter region)
1 x lynstartvejledning
1 x sikkerhedsdatablad
1 x JBL trådløs mikrofon

Tekniske specifikationer
Generelle specifikationer 

	Model: JBL Partybox Encore 
	Transducere: 1 x 5,25 tommer bashøjttaler, 2 x 

1,75 tommer diskanthøjttaler 
	Udgangseffekt: 100 W RMS 
	Strømindgang: 100-240 V ~ / 50-60 Hz
	Frekvensområde: 50 Hz - 20k Hz @-6dB
	Signal-støj-forhold: >80 dB
	Batteritype: Li-ion polymer 27 Wh (svarer til 

3,6 V 7500 mAh)
	Batteriopladningstid: 3,5 timer 
	Musikafspilningstid: op til 10 timer (afhænger 

af lydstyrke og -indhold) 
	USB-format: FAT16, FAT32 
	USB filformat: .mp3, .wma, .wav 
	USB-lade-output: 5 V/0,5 A (maksimum) 
	Kabeltype: AC-kabel
	Kabellængde: 2 meter
	Bluetooth®-version: 5.1 
	Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Bluetooth®-senders frekvensområde: 

2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Bluetooth®-effekt for sender: < 9 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-sendermodulation: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DQPSK 

Produktdimensioner
	Mål (B x H x D): 276 x 327 x 293 mm 
	Nettovægt: 6,3  kg
	Pakkens mål: (B x H x D): 472 mm x 354 mm 

x 326 mm
	Bruttovægt: 8,34 kg

 
specifikationer for trådløs mikrofon
	Frekvensområde: 60 Hz - 15,8 kHz 
	Signal-støj-forhold: > 65 dB
	Senders transmissionseffekt: < 10 mW
	Afstand mellem sender og modtager: ≤ 20 m
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Bærbar festhøjttaler med 100 W kraftfuld lyd, indbygget dynamisk lysshow, medfølgende digital trådløs mikrofon 
og stænksikkert design. 


