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Otroligt JBL-ljud med en bländande ljusshow.
Storslaget ljud, bländande ljus och ett otroligt tryck gör att den här högtalaren skiljer sig från 

mängden. JBL PartyBox 310 innehåller ett helt party i en bärbar, stänksäker ljudmaskin som inte 

liknar något annat. Starta dina favoritspellistor var som helst, från hemmafester till danspartyn 

på stranden. Ta med dig partyt med 240 watt JBL-signaturljud och en synkad ljusshow som 

håller takten till musiken. Koppla till ett eluttag och håll igång hela natten eller rulla med den 

till grillplatsen och utnyttja den imponerande batteritiden på 18  timmar. Starta ett party med  

JBL PartyBox 310.
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Detta finns i lådan:
1 x JBL Partyhögtalare 310
1 x Snabbguide
1 x Garantikort
1 x Säkerhetsblad
1 x Nätsladd (kontakten varierar efter region)

Tekniska specifikationer:
	Modellbeteckning: JBL PartyBox 310
	Element: 2 x 176 mm bas + 2 x 65 mm 

diskant
	Total uteffekt: 240 W RMS
	Frekvensåtergivning: 45 Hz – 20 kHz (-6dB)
	Signal/brus-förhållande: > 80 dBA
	Strömförsörjning: 100–240 V, 50/60 Hz
	Strömförbrukning i standby: <2 W med  

BT-anslutning; <0,5 W utan BT-anslutning
	Bluetooth®-version: 5.1
	Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Bluetooth®-sändarens frekvensområde: 

2,4–2,48 GHz
	Bluetooth®-sändarens effekt: 15 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-sändarmodulering: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth®-räckvidd: Ca 10 m
	USB-format: FAT16, FAT32
	USB-filformat: mp3, wma, wav
	Batterityp: Litiumjon 72 Wh
	USB-kontakt: 5 V / 2,1 A
	Digital ingång: Bluetooth/USB -9 BFS
	Batteriladdningstid: <3.5 timmar 
	Batterispeltid: <18 timmar
	Produktmått (B x H x D): 

325.6 x 687.7 x 367.8 mm /  
12.8 x 27 x 14.5 in
	Förpackningsmått (B x H x D):  

792 x 430 x 388 mm /  
31.18 x 16.93 x 15.28 in
	Nettovikt: 17.42 kg / 38.4 lbs 
	Bruttovikt: 19.1 kg / 42.11 lbs 

Funktioner och fördelar 
Kraftfullt JBL-signaturljud 
Låt ditt party höras i hela kvarteret eller över hela stranden med 240 watt JBL-signaturljud.  
Sjung, rappa eller spela med – sen är det bara att vrida upp basen och se dansgolvet väckas till liv.

Lys upp kvällen
Förtrolla din publik med en bländande, dynamisk ljusshow som dansar i takt med musiken.  
Subtila pulser och kraftfulla stroboskopeffekter sätter stämningen för varje tillfälle.

Håll igång partyt
Kör från första takten till långt efter soluppgången med 18 timmars musikpumpande batteritid.  
Vill du festa längre? Koppla bara JBL PartyBox 310 till ett eluttag och fortsätt dansa hela helgen.

Ta med den vart som helst. Festa överallt!
Vem har sagt att stort ljud bara finns på klubbar? Du kan ta med partyt från trädgården till parken 
och allt däremellan med ett teleskophandtag och inbyggda lättrullade hjul.

Gör ett stänktest
Flytta med den från danspartyt i trädgården till ett poolkalas. JBL PartyBox 310 håller igång musiken i 
ur och skur med IPX4-stänkskydd.

Vrid upp volymen. RIKTIGT högt
Anslut upp till två kompatibla partyhögtalare med Bluetooth-anslutning trådlöst via TWS  
(True Wireless Stereo) eller via kabel från en RCA-kontakt till en annan.

Ljudeffekter som drar igång partyt
Ha ännu roligare med partyljudeffekter som är omöjliga att ignorera. Välj ett lufthorn, applåder – till 
och med ett ”buu” – för att få dina gäster att skratta och komma igång. 

DJ i mörkret
Partyt slutar inte bara för att solen går ner. Kontrollpanelen på JBL PartyBox 310 har en praktisk 
bakgrundsbelysning som aktiveras i mörker. Du behöver ingen ficklampa för att hålla igång musiken.

Allt finns i appen
Kontrollera ditt party från din telefon, från DJ-båset till hängmattan under träden, med PartyBox-
appen. Byt låtar, ändra ljusshowen, hantera karaokefunktioner och mer. Allt med några tryck och 
svepningar.

Ge ditt ljud ett lyft. Fixa fantastiskt ljud
Ta ditt party till en ny nivå – bokstavligen. JBL PartyBox 310 är kompatibel med de flesta högtalarstativ 
så att du kan lyfta upp den för mer synlighet och ännu bättre ljud. (Högtalarstativ ingår inte).

Sjung ett solo – eller en duett – med inbyggt karaokeläge
Det är din tur att imponera. Dubbla mikrofon- och gitarringångar förvandlar din fest till ett 
karaokeparty och inbyggd autotune får din röst att låta helt fantastiskt.

Strömma dina låtar på ditt sätt
Låtar. Spellistor. DJ-mixningar. Spela vad du vill, var du vill från din smartphone eller Bluetooth-enhet. 
Allt du behöver är musik – och viljan att spela den högt.

Tryck ”Play” på dina spellistor
Lyssna på dina favoritlåtar utan att behöva fråga efter dem. Lägg din spellista på ett minneskort och 
stoppa in det i den inbyggda USB-kontakten så kan du spela låtarna du älskar utan ansträngning.

Känn elektriciteten
PartyBox 310 fungerar överallt där det finns ett eluttag, från trädgårdspartyn till träningsfester. 
Redo att ta ditt party ut på vägarna? Koppla in den i din bil, husbil eller partybuss för att hålla igång 
stämningen så länge din publik orkar dansa.

*18 timmars batteritid är endast en referens och kan variera beroende på musikinnehåll och batteriets ålder efter många laddningar 
och urladdningar. Det går med en fördefinierad musikkälla, ljusshowen avstängd, volymnivå 18 och Bluetooth-strömningskälla.
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