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Din grab & go-fest.
Den bärbara högtalaren JBL PartyBox Encore Essential ger dig sex timmars oavbruten 

underhållning. Med ett enkelt grepphandtag och stänksäker design kan du alltid ta festen 

med dig. Dansar du på stranden? Chillar du vid poolen? Håll igång musiken var som helst 

med fantastiskt JBL Original Pro-ljud och djup bas. Låt den coola inbyggda ljusshowen skapa 

stämningen eller använd True Wireless Stereo-tekniken för att para ihop högtalare för ett ännu 

större ljud. Du har alltid kontroll med PartyBox-appen, som låter dig anpassa din musik och 

färgen på dina ljusspel för att skapa den perfekta känslan.
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Detta finns i lådan:
1 JBL PartyBox Encore Essential

Växelströmskabel (kontakt och antal varierar i 
olika regioner)

1 snabbguide

1 säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
Allmänna specifikationer

	Modellnr: JBL Partybox Encore Essential

	Element: 1 x 5,25-tums baselement, 2 x 1,75-
tums diskantelement

	Uteffekt: 100 W RMS

	Strömkälla: 100–240 V AC / 50/60 Hz

	Frekvensåtergivning: 50 Hz–20 kHz vid -6 dB

	Signal/brus-förhållande: > 80 dB

	Batterityp: Litiumjonpolymer 17,76 Wh 
(motsvarar 3,7 V/4 800 mAh)

	Laddningstid för batteriet: 3,5 timmar

	Musikspeltid: Upp till 6 timmar (beroende på 
volymnivå och ljudinnehåll)

USB-specifikation

	USB-format: FAT16, FAT32

	USB-filformat: .mp3, .wma, .wav

	USB-laddning ut: 5 V/0,5 A (max)

	Kabeltyp: A-C-kabel

	Kabellängd: 2 000 mm

Trådlös specifikation

	Bluetooth®-version: 5.1

	Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

	Bluetooth®-sändarens frekvensområde: 
2,4–2,4835 GHz

	Bluetooth®-sändareffekt: ≤ 15 dBm (EIRP)

	Bluetooth®-sändarmodulering: GFSK, π/4 
DQPSK, 8DPSK

Produktmått

	Mått (B x H x D): 276 x 327 x 293 mm

	Nettovikt: 5,9 kg

Förpackningens mått

	Mått (B x H x D): 472 x 354 x 326 mm

	Bruttovikt: 7,27 kg
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International Industries, Incorporated, och som är registrerat i USA och/eller andra länder. Bluetooth®-ordmärket 
och -logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana märken 
av HARMAN International Industries Inc. sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive 
ägare. Funktioner, specifikationer och utseende kan komma att ändras utan att detta meddelas.

Funktioner och fördelar
Fantastiskt JBL Original Pro-ljud
Inget slår det fantastiska JBL Original Pro-ljudet med djup bas.

Ett ljusspel som synkroniseras med takten
Det dynamiska ljusspelet har roligt ringljus och en cool stroboskopeffekt som synkroniseras med 
takten i din musik.

Sex timmars speltid
Ingen kontakt? Inget problem. JBL PartyBox Encore Essential håller festen igång var du än är med 
upp till sex timmars speltid.

Stänksäker enligt IPX4
Dansar du på stranden? Festar vid poolen? JBL PartyBox Encore Essential är stänksäker enligt IPX4, 
så du aldrig behöver oroa dig över att festen blir för blöt eller vild.

Ingång för trådbunden mikrofon
Kliv in i rampljuset. Förvandla vilken fest som helst till en karaokefest med ingång för en trådbunden 
mikrofon.

Parkoppla dina högtalare för ännu mäktigare ljud
Räcker det inte med en JBL PartyBox? Parkoppla två högtalare trådlöst via True Wireless Stereo-
teknik (TWS) för ännu större och mäktigare ljud.

PartyBox-app
Med JBL PartyBox-appen är det enklare än någonsin att styra musiken, uppdatera inställningarna och 
anpassa färgerna på ditt ljusspel för att få en perfekt festkänsla.

Multisource-uppspelning
Strömma dina låtar trådlöst via Bluetooth, anslut ett USB-minne eller koppla in en aux-kabel.  
JBL PartyBox Encore Essential erbjuder ultimat anpassningsförmåga för din musik.
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