
Bärbar partyhögtalare med 800 W RMS mäktigt ljud, inbyggda ljuseffekter och stänksäker konstruktion 

Funktioner
 JBL Original Pro Sound med 800 W  

RMS effekt 
 Dynamiskt, färgrikt och anpassningsbart 

ljusspel
 Stänkskyddad enligt IPX4
 Parkoppla dina högtalare för ännu 

mäktigare ljud
 Greppvänligt handtag och robusta hjul
 Ingångar för gitarr och mikrofon
 PartyBox-app

Mittpunkten på varje fest.
Den stänkskyddade PartyBox 710 förvandlar ditt nästa evenemang till en riktig fest, konsert 

eller nattklubb. Med dess unika och färgglada ljusshow synkroniserad med JBL Original Pro 

Sound. Med minimalistiska och intuitiva kontroller på ovansidan och i PartyBox-appen skapar 

du musikaliska och visuella upplevelser på en ny nivå. Anpassa både blinkande, stroboskopljus 

och fantastiskt ljud från dubbla diskantelement och kraftiga bashögtalare. Med True Wireless 

Sound parkopplar du två PartyBox 710 med bara en knapptryckning och får ännu större publik. 

De greppvänliga handtagen och de robusta hjulen gör att du kan flytta festen vart som helst.
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Detta finns i lådan:
1 st JBL Partyhögtalare 710
1 st snabbguide
1 st garantikort
1 st säkerhetsblad
1 st nätsladd, rätvinklig,  
(kontakt varierar med region)

Tekniska specifikationer:
Allmänna specifikationer

	Modellnr: PartyBox 710

	Element: 2 st 216 mm (8 tum) baselement, 
2 st 70 mm (2,75 tum) diskantelement

	Uteffekt: 800 W rms (IEC60268)

	Ineffekt: 100–240 V AC, 50/60 Hz

	Frekvensåtergivning: 35 Hz – 20 kHz (-6 dB)

	Signal/brus-förhållande: > 80 dB

	Kabeltyp: rätvinklig växelströmskabel  
(typ varierar med region)

	Kabellängd: 2,0 m

USB-specifikation 

	USB-laddning ut: 5 V / 2,1 A (max)

	USB-format: FAT16, FAT32

Trådlös specifikation 

	Bluetooth®-version: 5.1

	Bluetooth®-profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.6

	Bluetooth®-sändarens frekvensområde:  
2 400–2 483,5 MHz

	Bluetooth®-sändareffekt: ≤ 11 dBm (EIRP)

	Bluetooth®-sändarmodulering:  
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Ljudspecifikationer 

	Kompatibla ljudformat: .mp3, .wma, .wav

Ingångskänslighet 

	Aux In: 250 mV rms (3,5 mm-kontakt)

	Mikrofoningång: 20 mV rms 

	Gitarringång: 100 mV rms

	Bluetooth-/USB-ingång: -12 dBFS

Produktmått 

	Mått (B x H x D):  
399,0 mm x 905,0 mm x 436,0 mm 

	Nettovikt: 27,80 kg

Förpackningens mått 

	Mått (B x H x D):  
1048,0 mm x 505,0 mm x 467,0 mm

	Bruttovikt: 31,00 kg

Funktioner och fördelar 
JBL Original Pro Sound med 800 W RMS effekt 
Skapa en musikalisk koppling direkt med 800 watts högpresterande JBL Original Pro Sound. Dubbla 
2,75-tums diskantelement och 8-tums baselement i kombination med en avstämd basreflexport ger 
ett detaljerat och perfekt ljud med så mycket kraft att takten känns i hela kroppen.

Dynamiskt, färgrikt och anpassningsbart ljusspel
Ljus, färg, fest! Förvandla vilken plats du vill till en rockkonsert, nattklubb eller karaokelounge. 
Synkronisera musiken med dynamisk, inställbar stroboskopbelysning, en unik stjärnliknande 
natteffekt och blinkande klubbmönster som lätt styrs med användarvänliga reglage på översidan eller 
från PartyBox-appen.

Stänkskyddad enligt IPX4
Oavsett om dina gäster dansar på stranden eller smuttar på drinkar vid poolen är JBL PartyBox 710 
stänkskyddad enligt IPX4 och du behöver aldrig oroa dig för att festen blir för blöt och vild.

Parkoppla dina högtalare för ännu mäktigare ljud
Räcker det inte med en JBL PartyBox? Parkoppla två högtalare med en kabel eller trådlöst via True 
Wireless Stereo (TWS) för ännu större och mäktigare ljud.

Greppvänligt handtag och robusta hjul
Rulla loss med stora, robusta, smidiga hjul och ett greppvänligt handtag för bekväm bärbarhet och 
placering av JBL PartyBox 710 vart musiken än tar dig.

Ingångar för gitarr och mikrofon
Med dubbla mikrofon- och gitarringångar kan du visa dina talanger när du sjunger och spelar med. 
Tack vare karaoke-EQ:n kommer du inte bara att låta bra, utan även se fantastisk ut med det perfekta 
ljusspelet som rockar med!

PartyBox-app
Med JBL PartyBox-appen är det enklare än någonsin att styra musiken, uppdatera inställningarna och 
anpassa färger och mönster på ditt ljusspel för att få en perfekt festkänsla.
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