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Var stjärnan på din nästa fest

Den bärbara högtalaren JBL PartyBox Encore ger 10 timmars oavbruten underhållning. 
Med ett enkelt grepphandtag och stänkskyddad konstruktion kan du alltid ta festen med 
dig. Håll igång musiken var som helst med fantastiskt JBL Original Pro-ljud och djup bas. 
Synka ljusshowens rockiga strobes, ring- och klubblampor för en fantastisk upplevelse eller 
sjung med i JBL:s förstklassiga digitala trådlösa mikrofon som är optimerad för karaoke med 
justerbart eko, bas och diskant. ”True Wireless Stereo” innebär att du även kan parkoppla 
högtalare för ett riktigt massivt ljud. Du har alltid kontrollen med PartyBox-appen där du kan 
anpassa musiken och färgerna på ljusspelet och få en perfekt känsla.

PARTYBOXENCORE
Bärbar partyhögtalare med kraftfullt 100-watts ljud, inbyggt dynamiskt ljusspel, trådlös mikrofon och 
stänkskyddad konstruktion.
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Funktioner och fördelar
Fantastiskt JBL Original Pro-ljud
Inget slår det fantastiska JBL Original Pro-ljudet med djup bas.

Ett ljusspel som synkroniseras med beatet
JBL ljusshow PartyBox ger ett skinande party med ring- och klubblampor och rockiga 
stroboskopeffekter som synkas med musikens rytm för en fantastisk audiovisuell upplevelse.

10 timmars speltid
Håll igång festen hela dagen eller hela natten. Med 10 timmars speltid och inbyggt 
uppladdningsbart batteri fortsätter musiken utan avbrott!

Stänkskyddad enligt IPX4
Du kan dansa på stranden eller sjunga karaoke vid poolen, JBL PartyBox Encore är stänkskyddad 
enligt IPX4 så du behöver aldrig oroa dig för att festen blir för blöt eller vild.

Digital trådlös mikrofon
Kliv in i rampljuset. JBL PartyBox Encore har en digital trådlös premiummikrofon i gjuten zink, 
perfekt optimerad för karaoke. Den har en kanal med låg fördröjning och justerbara bas-, eko- och 
diskantreglage för att berika rösten hos alla som vill sjunga med. Den digitala trådlösa mikrofonen 
har utbytbara AA-batterier så att du kan ha fest hela dagen och rocka hela natten.

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 ett 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 erbjuder ultimat anpassningsförmåga för din musik.

Detta finns i lådan:
1 JBL Partybox Encore
Växelströmskabel (stickkontakt och antal varierar 
mellan olika regioner)
1 snabbguide
1 säkerhetsblad
1 rådlösa JBL-mikrofon

Tekniska specifikationer:
Allmänna specifikationer 
	Modellnr: JBL Partybox Encore 
	Element: 1 x 5,25-tums bas, 2 x 1,75-tums 

diskanter 
	Uteffekt: 100 W RMS 
	Strömkälla: 100–240 V ~/50–60 Hz 
	Frekvensåtergivning: 50 Hz–20 kHz vid -6 dB
	Signalbrusförhållande: > 80 dB
	Batteri: Litiumjon-polymer 27 Wh (motsvarar 

3,6 V 7 500 mAh)
	Batteriladdningstid: 3,5 tim  
	Speltid: Upp till 10 timmar (beroende på volym 

och ljudinnehåll) 
	USB-format: FAT16, FAT32
	USB-filformat: .mp3, .wma, .wav 
	USB-laddning ut: 5 V/0,5 A (max) 
	Kabeltyp: Växelströmsnätkabel 
	Kabellängd: 2 000 mm
	Bluetooth®-version: 5.1 
	Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 
	Bluetooth®-sändarens frekvensområde: 

2,4–2,4835 GHz
	Bluetooth®-sändareffekt: < 9 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-sändarmodulering: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DQPSK
 
Produktmått
	Mått (B x H x D): 276 x 327 x 293 mm 
	Nettovikt: 6,3 kg 
	Förpackningens mått (B x H x D): 472 x 354 x 

326 mm 
	Bruttovikt: 8,34 kg 

Specifikationer för trådlös mikrofon
	Frekvensåtergivning: 60 Hz–15,8 kHz 
	Signalbrusförhållande: >65 dB
	Sändarens sändningseffekt: <10 mW
	Avstånd mellan sändare och mottagare: 

≤ 20 m
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