
Draagbare partyluidspreker met krachtig 100 W geluid, ingebouwde dynamische verlichting 
en spatwaterdicht ontwerp

Functies
Geweldig JBL Original Pro Sound
Een lichtshow die synchroon loopt  
met de beat
6 uur afspeeltijd
IPX4 spatwaterdicht
Bekabelde microfooningang
Koppel je luidsprekers voor nog meer geluid
PartyBox-app
Afspelen via meerdere bronnen

Jouw grab & go party.
De draagbare JBL PartyBox Encore Essential luidspreker biedt je 6 uur non-stop plezier. Je 

kunt altijd en overal een feestje beginnen dankzij een handige handgreep en spatwaterdicht 

ontwerp. Dansen op het strand? Chillen bij het zwembad? Laat de muziek altijd en overal 

knallen met het geweldige JBL Original Pro-geluid en diepe bas. Gebruik de coole ingebouwde 

lichtshow om de toon te zetten of gebruik True Wireless Stereo-technologie om luidsprekers te 

koppelen voor een nog grootser geluid. Je hebt altijd volledige controle met de PartyBox-app, 

waarmee je de perfecte vibe kunt kiezen door je muziek- en lichtshowkleuren aan te passen.

PARTYBOXENCORE ESSENTIAL



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL PartyBox Encore Essential

AC-netsnoer (AC-stekker en aantal 
varieert per regio)

1 x beknopte handleiding

1 x veiligheidsinformatieblad

Technische specificaties
Algemene specificaties

	Modelnr.: JBL Partybox Encore Essential

	Transducers: 1 x 5,25 inch woofer,  
2 x 1,75 inch tweeter

	Uitgangsvermogen: 100 W RMS

	Ingangsvermogen: 100 – 240 Vac / 50/60 Hz

	Frequentiebereik: 50 Hz – 20 kHz @ -6 dB

	Signaal-ruisverhouding: > 80 dB

	Type batterij: Li-ion polymeer 17,76 Wh 
 (gelijk aan 3,7 V/4800 mAh)

	Oplaadtijd batterij: 3,5 uur

	Afspeeltijd voor muziek: maximaal 6 uur 
(afhankelijk van volumeniveau en audio-inhoud)

USB-specificatie

	USB-indeling: FAT16, FAT32

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

	USB-oplaadpoort: 5 V / 0,5 A (maximaal)

	Type kabel: AC-netsnoer

	Kabellengte: 2000 mm

Specificatie draadloos

	Bluetooth®-versie: 5.1

	Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

	Frequentiebereik Bluetooth®-zender:  
2,4 GHz – 2,4835 GHz

	Vermogen Bluetooth®-zender:  
≤ 15 dBm (EIRP)

	Modulatie Bluetooth®-zender: GFSK π/4 
DQPSK 8DPSK

Productafmetingen

	Afmetingen (B x H x D): 276 x 327 x 293 mm

	Netto gewicht: 5,9 kg

Afmetingen verpakking

	Afmetingen (B x H x D):  
472 x 354 x 326 mm

	Brutogewicht: 7,27 kg

© 2022 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een handelsmerk 
van HARMAN International Industries, Incorporated, gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, 
Inc. Met betrekking tot het gebruik ervan door HARMAN International Industries, Incorporated geldt een licentie. 
Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Opties, specificaties en 
vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Functies en eigenschappen
Geweldig JBL Original Pro Sound
Er gaat niets boven geweldig JBL Original Pro Sound met diepe bas.

Een lichtshow die synchroon loopt met de beat
De dynamische lichtshow biedt leuke ringverlichting en een cool stroboscoopeffect dat synchroon 
meebeweegt met de beat van je muziek.

6 uur afspeeltijd
Geen stekker? Geen probleem. De JBL PartyBox Encore Essential zorgt dat je kunt blijven feesten, 
waar je ook bent, dankzij tot wel 6 uur afspeeltijd.

IPX4 spatwaterdicht
Dansen op het strand? Feest bij het zwembad? De JBL PartyBox Encore Essential is IPX4-
spatwaterbestendig, waardoor je je nooit druk hoeft te maken dat het feestje te nat of te wild wordt.

Bekabelde microfooningang
Stap in de schijnwerpers. Maak van elk feestje een karaokefeestje met een bekabelde 
microfooningang.

Koppel je luidsprekers voor nog meer geluid
Eén JBL PartyBox niet genoeg? Koppel draadloos twee luidsprekers met True Wireless Stereo (TWS)-
technologie voor een nog grootser, krachtiger geluid.

PartyBox-app
De JBL PartyBox-app maakt het heel gemakkelijk om je muziek te bedienen, instellingen bij te 
werken en de kleuren van je lichtshow aan te passen voor de perfecte partyvibe.

Afspelen via meerdere bronnen
Stream je muziek draadloos via Bluetooth, sluit een USB-stick aan of sluit aan met een aux-kabel. 
Met de JBL PartyBox Encore Essential kun je je muziek volledig aanpassen naar jouw wensen.
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