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Vær stjernen på den neste festen din

Den bærbare JBL PartyBox Encore Essential-høyttaleren gir deg 10 timer med kontinuerlig 
moro. Med det enkle gripehåndtaket og sprutsikre designet kan du alltid ta festen med 
deg. Få musikken i gang med fantastiske JBL Original Pro Sound og dyp bass. Synkroniser 
lysshowets rockende lysstråler, ring- og klubblys for en fantastisk oppslukende opplevelse, 
eller syng sammen med JBLs førsteklasses digitale trådløse mikrofon, optimalisert for 
karaoke med ekko, bass og diskant som kan justeres. True Wireless Stereo betyr at du til og 
med kan pare høyttalere for å få virkelig massiv lyd. Og med PartyBox-appen kan du alltid 
kontrollere musikken din og lysshowfargene dine for å skape den perfekte stemningen.

Bærbar partyhøyttaler med 100 W kraftfull lyd, et innebygd dynamisk lysshow, medfølgende digitale trådløse 
mikrofon og et sprutsikkert design.
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Funksjoner og fordeler
Utrolige JBL Original Pro Sound
Ingenting slår fantastiske JBL Original Pro Sound med dyp bass.

Et lysshow som synkroniseres med rytmen
JBLs PartyBox’ lysshow får festen din til å stråle med ring- og klubblys og rockende 
lysstråleeffekter, som synkroniserer seg med musikkens rytme for en fantastisk oppslukende, 
audiovisuell opplevelse.

10 timers spilletid
Gi festen kraft hele dagen eller natten. Med 10 timers spilletid og et innebygd oppladbart batteri, 
vil rytmen gå videre (og videre)!

IPX4-sprutbeskyttelse
JBL PartyBox Encore er IPX4 sprutsikker, slik at du aldri trenger å bekymre deg for at festen blir for 
våt eller vill, enten dere danser på stranden eller synger karaoke ved bassenget.

Digitale trådløse mikrofon
Tre inn i rampelyset. JBL PartyBox Encore omfatter en premium, digitale, støpte mikrofon i sink, 
som er perfekt optimalisert for karaoke. Den har et kanaldesign med lav forsinkelse og justerbare 
bass-, ekko- og diskantkontroller for å berike vokalytelsen til alle som vil synge med. De digitale, 
trådløse mikrofon leveres dessuten med utskiftbare AA-batterier, slik at du kan feste hele dagen og 
rocke hele natten.

Par høyttalerne dine for enda større lyd
Er ikke én JBL PartyBox nok? Koble sammen to høyttalere trådløst med True Wireless Stereo-
teknologi (TWS) for en enda større, dristigere lyd.

PartyBox-app
JBL PartyBox-appen gjør det enklere enn noensinne å kontrollere musikken din, oppdatere 
innstillinger og tilpasse fargene i lysshowet for den perfekte feststemningen.

Flerkildeavspilling
Strøm musikken din trådløst via Bluetooth, koble til en USB-pinne eller koble til med en AUX-kabel. 
JBL PartyBox Encore gir den ultimate tilpasningsevnen for musikken din.

Hva inneholder boksen?

1 x JBL PartyBox Encore  

Vekselstrømkabel (AC-plugg varierer avhengig 
avområde) 

1 x veiledning for hurtigstart 

1 x sikkerhetsblad 

1 x trådlø JBL-mikrofon

Tekniske spesifikasjoner
Generelle spesifikasjoner 
	Modellnr.: JBL PartyBox Encore
	Høyttalerelementer: 1 x 5,25 tommers 

basshøyttaler, 2 x 1,75 tommers 
diskanthøyttaler
	Utgangseffekt: 100 W RMS
	Strømforsyning: 100–240 V ~ / 50–60 Hz
	Frekvensrespons: 50 Hz – 20k Hz @-6dB
	Signal/støyforhold: > 80 dB
	Batteritype: Li-ion-polymer 27 Wh (tilsvarer 

3,6 V/ 7500 mAh)
	Ladetid for batteri: 3,5 timer  
	Musikkavspillingstid: Opptil 10 timer (avhengig 

av volumnivå og lydnivå)
	USB-format: FAT16, FAT32 
	USB-filformat: .mp3, .wma, .wav 
	USB-utgang: 5 V / 0,5 A (maks.) 
	Kabeltype: Vekselstrømkabel 
	Kabellengde: 2000 mm
	Bluetooth®-versjon: 5.1
	Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Bluetooth®-senderens frekvensområde: 2,4 

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

DQPSK, 8DQPSK
 
Produktdimensjoner 
	Dimensjoner (B x H x D): 276 x 327 x 293 

mm 
	Nettovekt: 6,3 kg
	Emballasjemål (B x H x D): 472 mm x 354 mm 

x 326 mm
	Bruttovekt: 8,34 kg

trådløs mikrofon – spes.
	Frekvensrespons: 60 Hz – 15,8 kHz 
	Signal/støyforhold: > 65 dB
	Senderens effekt: < 10mW
	Avstand mellom sender og mottaker: ≤ 20 m
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