
Bærbar partyhøyttaler med kraftig 800 W RMS-lyd, innebygde lys og sprutsikker design

Funksjoner
 800 W RMS med kraftig JBL Original Pro 

Sound
 Dynamisk, fargerikt lysshow som kan 

tilpasses
 IPX4-vannbeskyttelse
 Par høyttalerne dine for enda større lyd
 Håndtak som er enkelt å gripe og 

robuste hjul
 Gitar- og mikrofoninnganger
 PartyBox-app

Den lyser opp enhver fest.
Den sprutsikre PartyBox 710 forvandler ditt neste arrangement til en ekte fest, konsert 

eller nattklubb. Med sitt unike og fargerike lysshow synkronisert med JBL Original Pro 

Sound. Minimalistiske og intuitive kontroller på toppanelet og PartyBox-appen lar deg skape 

musikkopplevelser og visuelle opplevelser på et nytt nivå. Tilpass både blinkende strobelys 

og den fantastiske lyden fra det doble settet med diskanthøyttalere og dype basshøyttalere.  

True Wireless Sound kan med kun én knapp koble sammen to PartyBox 710-er på et øyeblikk, 

for en enda større menneskemengde. Og med et håndtak som er enkelt å gripe og robuste hjul, 

kan du holde deg i gang uansett hvor festen er.
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www.jbl.com

Hva inneholder boksen?
1 x JBL Party Speaker 710
1 x hurtigstartveiledning
1 x garantikort
1 x sikkerhetsblad
1 x rettvinklet strømkabel  
(type varierer fra område til område)

Tekniske spesifikasjoner
Generelle spesifikasjoner

	Modellnr.: PartyBox 710

 	Høyttalerelementer: 2 x 216 mm basshøyttaler, 
2 x 70 mm diskanthøyttaler

	Utgangseffekt: 800 W RMS (IEC60268)

	Strømtilkobling: 100–240 V AC, ~ 50/60 Hz

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

	Signal-til-støy-forhold: > 80 dB

	Kabeltype: Rettvinklet strømkabel  
(type varierer fra område til område)

	Ledningslengde: 2,0 m

USB-spesifikasjon

	USB-utgang: 5 V / 2,1 A (maks)

	USB-format: FAT16, FAT32

Trådløs spesifikasjon

	Bluetooth®-versjon: 5.1

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

	Bluetooth®-senders frekvensområde:  
2400 MHz  – 2483,5 MHz

	Bluetooth®-senderstyrke: ≤ 11 dBm (EIRP)

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

Lydspesifikasjon

	Støttede formater: .mp3, .wma, .wav

Inngangsfølsomhet

	AUX-inngang: 250 mVrms (3,5 mm kontakt)

	Mikrofon-inngang: 20 mVrms 

	Gitar-inngang: 100 mVrms

	Bluetooth/USB-inngang: -12 dBFS

Produktdimensjoner

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

	Nettovekt: 27,80 kg

Emballasjedimensjoner

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

	Totalvekt: 31,00 kg

Funksjoner og fordeler 
800 W RMS med kraftig JBL Original Pro Sound
Skap en øyeblikkelig musikalsk forbindelse med 800 kraftige og høytytende watt JBL Original 
Pro Sound. Doble 2,75" diskanthøyttalere og 8" basshøyttalere kombinert med den justerte 
bassrefleksporten gir detaljert lydperfeksjon for musikk så høy at du bokstavelig talt kan føle rytmen.

Dynamisk, fargerikt lysshow som kan tilpasses
Lys, farge, fest! Forvandle ethvert rom til en rockekonsert, nattklubb og karaokelounge, alt samlet i 
ett. Synkroniser musikken din til dynamiske, tilpasningsbare strober, en unik stjerneaktig natteffekt 
og blinkende klubbmønstre på neste nivå. Det hele styres enkelt via de strømlinjeformede, 
brukervennlige kontrollene på toppanelet eller PartyBox-appen.

IPX4-vannbeskyttelse
Enten gjestene danser på stranden eller drikker ved bassenget, er JBL PartyBox 710 IPX4-sprutsikker 
slik at du aldri trenger å bekymre deg for at festen blir for våt og vill.

Par høyttalerne dine for enda større lyd
En JBL PartyBox ikke nok? Koble sammen to høyttalere med en kabel eller trådløst med True Wireless 
Stereo (TWS)-teknologi for enda større, mer dristig lyd.

Håndtak som er enkelt å gripe og robuste hjul
Få festen i gang med store, robuste hjul som går jevnt og et lett grep for praktisk bærbarhet og 
plassering av JBL PartyBox 710 uansett der hvor musikken leder deg.

Gitar- og mikrofoninnganger
Med doble innganger for mikrofon og gitar kan du vise talentene dine når du synger og spiller med. 
Takket være EQ-justeringen for karaoke vil du ikke bare høres bra ut, men også se bra ut, med det 
perfekte lysshowet for å rocke skikkelig!

PartyBox-app
JBL PartyBox-appen gjør det enklere enn noensinne å kontrollere musikken din, oppdatere 
innstillinger og tilpasse fargene og mønstrene i lysshowet for den perfekte feststemningen.
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