
Ετοιμαστείτε για το 
επόμενό σας party!

Partybox Speakers

http://
https://www.wavemotion.gr/el/product-category/wireless-audio-el/partybox-%ce%b7%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1-el


Θρυλικός  
ήχος JBL

Φωτορυθμικά Ασύρματη  
σύνδεση με
Bluetooth

Είσοδοι για
μικρόφωνο
και κιθάρα

12 ώρες 
διάρκεια ζωής

μπαταρίας

Partybox OTG
Tο JBL PartyBox On-The-Go σoυ επιτρέπει να 
βλέπεις, να ακούς και να νιώθεις το ρυθμό, όπου 
και αν βρίσκεσαι. Δυνάμωσε την ένταση με τα 
100 Watt ισχυρού JBL Pro ήχου και κάνε karaoke 
με το ασύρματο μικρόφωνο, που θα βρεις στην 
συσκευασία του. Ο ιμάντας ώμου με το ανοιχτήρι 
μπουκαλιών, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία του 
και το lightshow του, αποδεικνύουν ότι το Party-
box On-The-Go διαθέτει όλα όσα χρειάζεσαι για 
να ξεκινήσεις το party – και να το πάρεις μαζί σου, 
όπου σε βγάλει.

Partybox 100

Με το JBL Partybox 100, θα μεταφέρεις το party 
παντού. Γίνε ο DJ της βραδιάς. Τοποθέτησε το 
Partybox 100 σε μία βάση (optional) και σύνδεσέ 
το ασύρματα με ένα άλλο Partybox 100, για να 
στήσεις το δικό σου prive club. Δυνάμωσε την 
ένταση με τα 160 Watt του θρυλικού ήχου JBL, 
όπου και αν βρίσκεσαι. Και τo Partybox 100, δε 
θα σε απογοητεύσει γιατί μπορεί να παίζει την 
μουσική σου για 12 ώρες συνεχόμενα, ώστε να 
απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου hit όλο το 
βράδυ.

Ετοιμαστείτε για το επόμενό σας party!

Θρυλικός  
ήχος JBL

Φωτορυθμικά Ασύρματη  
σύνδεση με
Bluetooth

Είσοδοι για
μικρόφωνο
και κιθάρα

Splashproof 6 ώρες 
διάρκεια ζωής

μπαταρίας

https://www.wavemotion.gr/el/shop/wireless-audio-el/partybox-on-the-go-compact-bluetooth-party-speaker-stap-mic
https://www.wavemotion.gr/el/shop/wireless-audio-el/partybox-100-bluetooth-party-speaker-w-light-effect


Θρυλικός  
ήχος JBL

Φωτορυθμικά Μεταφέρεται 
εύκολα 

Εφαρμογή  
JBL PartyBox 

Partybox 310
Party like a pro! Το JBL Partybox 310 με το 
θρυλικό ήχο, την απίστευτη ισχύ των 240 Watt 
και τη δυνατότητα της άνετης μεταφοράς 
του, θα ξεσηκώσει το party σου! Κούμπωσε 
το USB stick σου με την αγαπημένη σου play-
list και διασκέδασε μέχρι το πρωί, γιατί η 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία του Partybox 310 
προσφέρει 18 ώρες μουσικής αυτονομίας. Αν το 
συνδέσεις ασύρματα και με ένα ακόμα Partybox 
310, το party θα γραφτεί στην ιστορία.

PartyBox 1000
To JBL Partybox 1000 είναι το απόλυτο 
ηχείο για party. Η απίστευτη ισχύς των 1100 
Watt που διαθέτει, παραδίδει θρυλικό ήχο, 
και η δυνατότητα που έχει να συνδέεται 
ασύρματα με ένα ακόμα Partybox 1000, 
θα συγκλονίσει με την δύναμη και την 
καθαρότητα του. Το εντυπωσιακό light show 
του, θα φτιάξει την ιδανική party ατμόσφαιρα 
και με το DJ pad που διαθέτει, θα μπορέσεις 
να αυτοσχεδιάσεις και να δημιουργήσεις 
μοναδικά ηχητικά εφέ σαν πραγματικός DJ.

Θρυλικός  
ήχος JBL

Φωτορυθμικά Βραχιολάκι  
Air Gesture

Dj Pad

Ετοιμαστείτε για το επόμενό σας party!

https://www.wavemotion.gr/el/shop/wireless-audio-el/partybox-310-portable-bluetooth-speaker-light-effect-wheels
https://www.wavemotion.gr/el/shop/wireless-audio-el/partybox-1000-bluetooth-party-speaker-w-full-led-djpad


Θρυλικός  
ήχος JBL

PBM 100
Σύνδεσε το μικρόφωνο σου και τράβηξε όλα 
τα βλέμματα πάνω σου. Το νέο μικρόφωνο JBL 
PBM 100 συνδέεται με το καλώδιό του, με όλα 
τα μοντέλα της σειράς Partybox, προσφέροντας 
μια ηχητική εμπειρία όπως καμία άλλη. Με το PBM 
100, μπορείτε να αναδειχτείτε σε σούπερ σταρ 
τραγουδιστές στα party και να δημιουργήσετε 
μοναδικά όμορφες αναμνήσεις.

Ετοιμαστείτε για το επόμενό σας party!

Συνδέστε με τα  
JBL Partybox

https://www.wavemotion.gr/el/shop/new-arrivals-2-el/pbm-100-wired-microphone-4-5m-cable
https://www.wavemotion.gr/el/product-category/wireless-audio-el/partybox-%ce%b7%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1-el


Ετοιμαστείτε για το επόμενό σας party!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
PartyBox OTG Partybox 100 Partybox 310 Partybox 1000

ΙΣΧΥΣ 100 Watt 160 Watt 240 Watt 1100 Watt

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6 ώρες 12 ώρες 18 ώρες

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΝΕΡΟ

ΒΑΡΟΣ (kgs) 7.5 9.7 17.42 34.7

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(W x D x H) cm

48.9 x 22.4 x 
24.45 29 x 28.8 x 55.1 32.56 x 36.78 x 

68.77 39.7 x 39 x 105

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ + wireless mic
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  
ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΙΘΑΡΑΣ

TΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΦΟΡΗΤΟ 
-ΙΜΑΝΤΑΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΦΟΡΗΤΟ ΧΕΡΟΥΛΙ 

-ΡΟΔΑΚΙΑ ΡΟΔΑΚΙΑ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΗ

TRUE WIRELESS 
ΣΥΝΔΕΣΗ (ME ENA AKOMA  

PartyBox OTG)
(ME ENA AKOMA 

PartyBox 100)
(ME ENA AKOMA 

PartyBox 310)
(ME ENA AKOMA 
PartyBox 1000)

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 3 modes 3 modes 5 modes 6 modes

USB ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

JBL PARTYBOX APP

DJ PAD



Eπίσημος Διανομέας

Καλλισθένους 35, Αθήνα, 11851
Τηλ.: 2109244505
www.wavemotion.gr

JBL Greece  

JBL Greece & Cyprus

www.jblgreece.gr

https://www.wavemotion.gr/el
https://www.facebook.com/JBLGreece/
https://www.instagram.com/jbl_greece/
https://www.wavemotion.gr/el/our-brands/jbl
https://www.wavemotion.gr/el/product-category/wireless-audio-el/partybox-%ce%b7%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1-el

