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Ole juhliesi tähti.

Kannettava JBL PartyBox Encore -kaiutin tarjoaa hauskanpitoa 10 tuntia tauotta. Kätevä 
kantokahva ja roiskeenkestävä rakenne varmistavat, että juhlat kulkevat mukanasi minne 
tahansa. Tykitä musiikkia ja nauti vaikuttavasta JBL Original Pro Sound -äänestä ja sen 
syvästä bassotoistosta. Synkronoi valoshow'n rokkaavat strobo-, rengas- ja klubivalot 
ja nauti upeasta, mukaansatempaavasta kokemuksesta tai laula JBL:n ensiluokkaisen 
digitaalisen langattoman mikrofonin kanssa, jotka on optimoitu karaokekäyttöön 
säädettävällä kaiulla, bassolla ja diskantilla. True Wireless Stereo -tekniikka tarkoittaa, että 
voit jopa yhdistää kaiuttimet, jolloin saat todella massiivisen äänen. PartyBox-sovelluksen 
avulla hallitset musiikkia ja valoshow'n värejä ja tuotat juuri oikeanlaisen fiiliksen.

Kannettava bilekaiutin, jossa on 100 W:n tehokas äänentoisto, digitaalinen langaton mikrofoni sisäänrakennettu 
dynaaminen valoshow ja roiskeenkestävä rakenne.
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Ominaisuudet ja hyödyt
Alkuperäinen JBL Original Pro Sound -ääni
Mikään ei voita JBL Original Pro Sound -ääntä ja sen syvää bassoa.

Valoshow, joka synkronoituu rytmin kanssa
JBL:n PartyBox-valoshow saa bileesi loistamaan rengas- ja klubivaloilla sekä rokkaavilla 
stroboefekteillä, jotka synkronoituvat musiikkisi tahtiin ja luovat upean, mukaansatempaavan 
audiovisuaalisen kokemuksen.

10 tuntia toistoaikaa
Poweria juhliin koko päiväksi tai illasta aamuun. 10 tunnin soittoajan ja sisäänrakennetun 
ladattavan akun ansiosta rytmi jatkuu (ja jatkuu)!

IPX4-luokituksen mukainen roiskeenkestävyys
JBL PartyBox Encore on IPX4-luokituksen mukaisesti roiskeenkestävä ja soveltuu biletunnelman 
nostattajaksi niin uimarannalla kuin altaan reunalla. Sinun ei siis koskaan tarvitse pelätä, että 
juhlista tulisi liian kosteat tai villit.

Digitaalinen langaton mikrofoni
Astu valokeilaan. JBL PartyBox Encore sisältää ensiluokkaisen, sinkkivaletun digitaalisen 
langattoman mikrofonin jotka on optimoitu täydellisesti karaokekäyttöön. Siinä on lyhytviiveinen 
kanavatoteutus sekä basso-, kaiku- ja diskanttisäätimet, jotka tehostavat mukana laulamista 
haluavien laulusuorituksia. Digitaalisessa langattomassa mikrofonissa on mukana vaihdettavat AA-
paristot, joten voit juhlia koko päivän ja rokata koko yön.

Yhdistä useampia kaiuttimia, niin saat soundista vielä suuremman
Eikö yksi JBL PartyBox riitä? Yhdistä kaksi kaiutinta langattoman True Wireless Stereo (TWS) 
-teknologian avulla saadaksesi aikaan vielä suuremman ja voimakkaamman äänen.

PartyBox-sovellus
JBL PartyBox -sovelluksen avulla voit hallita musiikkiasi, päivittää asetuksia ja muokata valoshow’n 
värejä entistäkin helpommin.

Toisto useista lähteistä
Suoratoista musiikkisi langattomasti Bluetoothin kautta, kytke USB-tikku tai liitä audiolaitteesi 
PartyBox- kaiuttimeen aux-kaapelilla. JBL PartyBox Encore -kaiuttimella toistat musiikkia 
äärimmäisen joustavasti.

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL PartyBox Encore 

Virtajohto (verkkovirtasovitin ja määrä vaihtelevat 
aluekohtaisesti)

1 x pikaopas

1 x turvallisuustiedote

1 x JBL langaton mikrofoni

Tekniset tiedot:
Yleiset tekniset tiedot 
	Mallinro: JBL Partybox Encore 
	Kaiutinelementit: 1 x 5,25 tuuman 

bassoelementti, 2 x 1,75 tuuman 
diskanttielementti 
	Antoteho: 100 W RMS 
	 Virtalähteen tuloliitäntä: 100–240 V ~ / 50-

60 Hz 
	Taajuusvaste: 50 Hz – 20 kHz @-6dB 
	Häiriöetäisyys: > 80 dB 
	Akun tyyppi: Litiumionipolymeeriakku 27 Wh 

(vastaa arvoja 3,6 V / 7 500 mAh)
	Akun latausaika: 3,5 tuntia  
	Musiikin toistoaika: jopa 10 tuntia 

(riippuu äänenvoimakkuuden tasosta ja 
audiosisällöstä) 
	USB-muoto: FAT16, FAT32
	USB-tiedoston muoto: .mp3, .wma, .wav
	USB-latauslähtö: 5 V / 0,5 A (enintään)
	Johdon tyyppi: Virtajohto
	Kaapelin pituus: 2000 mm / 78,7 tuumaa
	Bluetooth®-versio: 5.1
	Bluetooth®-profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 2,4–

2,4835 GHz 
	Bluetooth®-lähettimen teho: < 9 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-lähettimen modulaatio: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DQPSK
 
Tuotteen mitat
	Mitat (L x K x S): 276 x 327 x 293 mm / 10,87 

x 12,87 x 11,54 tuumaa
	Nettopaino: 6,3kg
	Pakkauksen mitat (L x K x S): 472 x 354 x 326 

mm
	Bruttopaino: 8,34 kg

langattoman mikrofonin tiedot 
	Taajuusvaste: 60 Hz – 15,8 kHz
	Häiriöetäisyys: > 65 dB 
	Lähettimen lähetysteho: < 10 mW
	Lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys: 

≤ 20 m
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