
Högtalarna som fixar festen! 
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19 TESTAR

Åttiotalet var boomboxens storhetstid. 
Då var den stora musikmaskinen festens 
mittpunkt. De senaste åren har det blivit 
vanligt med mindre Bluetooth-högtalare 
som du kopplar till mobilen, men de flesta 
räcker inte till när du ska ha en riktigt stor 
tillställning. Särskilt utomhus försvinner 
musiken rakt ut i luften. Då ska du istället  
satsa på en rejäl partyhögtalare, en kategori 
som av förklarliga skäl är på stark fram-
marsch. Jag menar, vem gillar inte fest?  
En partyhögtalare är en helhetslösning,  
en stor förstärkt högtalare, ofta med extra-
funktioner som karaoke och ljusshower. 
Den perfekta partymaskinen helt enkelt. 
Jag har testat tre stycken!

SÅ TESTADE VI
Först kopplade jag upp min mobil mot alla 
testhögtalarna via Bluetooth för att se hur 
enkelt och smidigt det var att ansluta. Sedan 
lyssnade jag på flera utvalda låtar för att 
verkligen testa ljudet beroende på genre. 
Slutligen kollade jag igenom extrafunktioner 
för att se vad de hade att erbjuda till festen 
utöver musiken.

RESULTAT
Andersson PYB-4000 är billigast i gänget 
men har ett helt ok ljud för den prislappen. 
Den har funktioner liknande den dyrare JBL 
så som karaoke och batteridrift. Ljudet är 
kanske inte i samma klass som de andra 

två, speciellt JBL:en, men till en tredjedel av 
prislappen så kan du inte heller förvänta 
dig det. Andersson PYB-5000 sticker ut lite 
i det här testat då den nästan är dubbelt 
så stor som de andra och ser ut mer som 
ett rymdskepp än en högtalare. Den är 
just också det, större på allt. Mer ljud, fler 
funktioner (som två mikrofoningångar och 
ljusprojektion). Den mesta festmaskinen 
av de här tre helt enkelt. Det den saknar 
är laddningsbart batteri, den kräver alltså 
eluttag. Vill du kunna ta med dig partyt 
till beachen eller rave i skogen (utan en 
enormt lång sladdvinda) är PYB-5000 inte 
aktuell. Slutligen så har vi JBL Party Box 
300. Ja, den är dyrare men det märks också  
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i alla avseenden. Den har ojämförligt bäst 
ljud med rejält tryck och en högre kvalitets- 
känsla överlag, kombinerat med batteri- 
drift och enkelt handhavande. Vill du ha 
det bästa och plånboken tillåter, köp JBL.  
Är budget viktigare än ljudkvalitet i topp så 
rekommenderar jag Andersson PYB-4000 
medan om du vill ha den vräkigaste fest-
maskinen med extra allt (och inte behöver 
sladdlös drift) så kolla in Andersson PYB-5000.

ANDERSSON PYB-5000 JBL PARTY BOX 300 ANDERSSON PYB-4000

Cirkapris 2 000:-                                                                  Se aktuellt pris 5 000:-                                                              Se aktuellt pris 1 500:-                                                             Se aktuellt pris

Ljuseffekter Ja Ja Ja

Bluetooth Ja Ja Ja

Anslutningstyp USB (4 pin USB typ A), Linjeingång för ljud (minihörlurs- 
kontakt, stereo 3,5 mm), 2 x mikrofon (telefon 6,3 mm),  
4 x RCA-utgång - stereo

Linjeingång för ljud (minihörlurskontakt, stereo 3,5 mm), 
Linjeingång för ljud (RCA-telefon x 2), Linjeutgång för ljud 
(RCA-telefon x 2), Mikrofon (telefon 6,3 mm), Gitarrljud- 
inmatning (telefon 6,3 mm), USB (4 pin USB typ A)

Linjeingång för ljud (minihörlurskontakt, stereo 3,5 mm), 
RCA, USB, Gitarr-jack, Mic-in

Med batteri Nej Ja Ja

Speltid - 18 timmar 6 timmar

Frekvensomfång 40 - 18000 Hz 45 - 20000 Hz 40 - 18000 Hz

Inkluderade tillbehör Fjärrkontroll, strömkabel, manual, två hjul Strömkabel, 12V DC ledning Strömadapter, fjärrkontroll, RCA-kabel, användarmanual

Mått (Bredd/djup/höjd) 38/36,3/106,9 cm 31/32/69 cm 29/28/67 cm

Vikt 17,3 kg 15,84 kg 10,7 kg 

Ljudkvalitet              

Design                 

Extrafunktioner                

Användarvänlighet                 

Orvars betyg               

Orvars  
kommentar

Här får du en maxad festmaskin. Allt är stort. Storleken, 
ljudet, funktionerna, ljusshowen. Om du vill ha en högtalare 
som skapar fest så är det här valet för dig. Ett klart minus  
är att den inte har batteridrift men den här är å andra  
sidan inte gjord för att släpa runt på. Den gör sig bäst i  
en festlokal.

JBL är en tung aktör i ljudbranschen och har även utmärkta, 
bärbara Bluetooth-högtalare. Föga förvånande ligger 
Party Box 300 på en högre nivå än övriga i testet. Den 
har helt klart bäst (inte bara mest) ljud med liv, luftighet 
och distinkt bas, och dessutom bäst kvalitetskänsla. Allt 
detta avspeglas också på prislappen. Vill du ha en riktigt 
bra högtalare till festen och är beredd att betala för det är 
detta valet för dig.

Budgetalternativet i gänget. Helt ok ljud med tanke på 
prislappen. Funktioner som karaoke och ljusshower,  
och dessutom batteridrift så du kan ta med den var du  
än vill ha din fest. Mycket prisvärd! 

- Dubbla mikrofoningångar
- Härligt galen design
- Extra allt

- Riktigt bra ljud
- Kvalitetskänslan
- Laddningsbar

- Laddningsbar
- Billig

ORVAR SÄFSTRÖM

EN RIKTIG 
FESTMASKIN!

BÄST LJUD!

MYCKET PARTY 
FÖR PENGARNA!

På netonnet.se/klubbhyllan hittar du fler guider och tips från våra experter.

https://www.netonnet.se/art/ljud-och-bild/hogtalare/bluetooth-hogtalare/andersson-pyb-5000/1002401.13770/
https://www.netonnet.se/art/ljud-och-bild/hogtalare/bluetooth-hogtalare/med-batteri/jbl-party-box-300/1005323.15257/
https://www.netonnet.se/art/ljud-och-bild/hogtalare/bluetooth-hogtalare/med-batteri/andersson-pyb-4000/1006860.15257/
https://www.netonnet.se/content/klubbhyllan/recruit

