Bærbar høyttaler til fest med imponerende lys og kraftig JBL Signature Sound

Utrolig JBL-lyd med et blendende lysshow.
Enorm lyd, blendende lys og utrolig kraft skiller denne høyttaleren fra mengden. JBL PartyBox
310 pakker en full fest inn i en sprutsikker lydmaskin du kan ta med deg overalt. Sett på favorittspillelistene dine hvor som helst, fra sammenkomster hjemme til fester på stranden. Ta med
de store partyvibbene med 240 watt JBL signaturlyd og et synkronisert lysshow som danser til
takten. Plugg den i veggen og fortsett moroa hele natten eller trill den over til bålet og dra nytte
av den imponerende 18-timers batterilevetiden. Start en fest med JBL PartyBox 310.
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Bærbar høyttaler til fest med imponerende lys og kraftig JBL Signature Sound

Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

Kraftig JBL Signature Sound
La alle i nabolaget eller på stranden høre festen din med 240 watt med fyldig JBL Signature Sound.
Syng, rap, spill – skru så opp bassen og se dansegulvet komme til live.
Lys opp natten
Fasciner publikum med et blendende, dynamisk lysshow som danser til takten. Med subtile
pulserende og kraftige strobelys-effekter er det en innstilling for enhver stemning.
Hold festen i gang
Gå fra åpningsakten til langt forbi soloppgang med 18 timers batterilevetid. Vil du feste lenger? Bare
plugg JBL PartyBox 310 i en stikkontakt og dans hele helgen.
Ta den med hvor som helst. Fest overalt!
Hvem sier at det bare er klubber som har stor lyd? Med et teleskopisk håndtak og innebygde hjul,
kan du ta festen fra terrassen din til parken – og overalt i mellom.
Sprutsikker
Ta den med fra hagefesten til poolpartyet. JBL PartyBox 310 er laget med IPX4 sprutsikker
beskyttelse, og holder musikken gående i både regn og sol.
Spill høyt. VIRKELIG høyt.
Koble sammen kompatible høyttalere trådløst via TWS (True Wireless Stereo ved hjelp av en
Bluetooth-forbindelse opptil 2 partyhøyttalere) eller med ledning via en RCA-utgang.
Lydeffekter får festen i gang
Ha det enda morsommere med festlydeffekter som er umulige å ignorere. Velg et lufthorn, applaus –
til og med et «buu» – for å få gjestene til å juble og le sammen.
DJ i mørket
Festen stopper ikke når solen går ned. Kontrollpanelet på JBL PartyBox 310 har praktisk innebygd
bakgrunnsbelysning som aktiveres i mørket. Du kan holde musikken i gang uten behov for lommelykt.
Alt er i appen
Fra DJ-standen til avslappingsområdet under trærne, kontroller festen fra telefonen med PartyBoxappen. Bytt spor, endre lysshowet, kontroller karaokefunksjoner og mer, alt med bare noen få tapp og
sveip.
Løft festen. Opp med flott lyd
Ta festen din opp et hakk – bokstavelig talt. JBL PartyBox 310 er kompatibel med de fleste
høyttalerstativer, slik at du kan heve den fra bakken for mer synlighet og enda bedre lyd.
(Høyttalerstativ er ikke inkludert).
Syng en solo – eller en duett – med innebygd karaoke-modus
Det er din tid til å skinne. Doble mikrofon- og gitarinnganger gjør enhver fest til en karaoke-fest,
mens innebygd vokaltuner får stemmen din til å høres fantastisk ut.
Strøm din musikk, på din måte
Sanger. Spillelister. DJ-mikser. Spill hva du vil, når du vil, fra smarttelefonen eller en annen Bluetoothaktivert enhet. Alt du trenger er musikk – og ønsket om å spille det høyt.
Trykk «Spill av» på spillelistene dine
Hør favorittlåtene dine uten å måtte komme med en forespørsel. Bare legg spillelisten på en
minnepinne og koble den til den innebygde USB-porten for å spille melodiene du liker uten
anstrengelse.
Føl spenningen
Fra sammenkomster i bakgården til lagerfester, plugger du PartyBox 310 inn hvor enn du har et
stikkontakt. Tar du festen din med på veien? Koble den til en bil, bobil eller festbuss for å holde
stemningen gående så lenge publikum kan fortsette å danse.

1 x JBL Party Speaker 310
1 x hurtigstartveiledning
1 x garantikort
1 x sikkerhetsblad
1 x vekselstrømkode (AC-plugg varierer med region)

Tekniske spesifikasjoner
Modellnavn: JBL PartyBox 310
Høyttalerelementer: 2 x176 mm (6,5")
basshøyttalere+ 2 x 65 mm (2,5")
diskanthøyttalere
Total utgangsstrøm: 240 W RMS
Frekvensrespons: 45Hz - 20kHz (-6dB)
Signal/støyforhold: > 80dBA
Spenningsforsyning: 100-240 V – 50/60 Hz
Standby strømforbruk: <2 W med BT
tilkobling; <0,5 W uten BT-tilkobling
Bluetooth®-versjon: 5.1
Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth-senderens frekvensområde:
2,4 - 2,48GHz
Bluetooth-senderens effekt: 15 dBm (EIRP)
Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK, π/4
DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-rekkevidde: Omtrent 10 m (33 fot)
USB-format: FAT16, FAT32
USB-filformat: mp3, wma, wav
Batteritype: Litium-ion 72 Wh
USB-utgang: 5V/2,1 A
Digital inngang: Bluetooth/USB-9dBFS
Batteriladetid: <3.5timer
Avspillingstid på batteri: <18timer
Produktstørrelse (B x H x D):
325.6 x 687.7 x 367.8mm / 12.8 x 27 x 14.5 in
Emballasjestørrelse (B x H x D): 792 x 430 x
388 mm / 31.18 x 16.93 x 15.28 in
Nettovekt: 17.42 kg / 38.4 lbs
Bruttovekt: 19.1 kg / 42.11 lbs

* Batterilevetid på seks timer er kun en referanse og kan variere avhengig av musikkinnhold og slitasje på batteriet etter mange
lading- og utladningsykluser. Det er oppnåelig med en forhåndsdefinert musikkilde, lysshow skrudd av, volumet på 18 og Bluetooth
som streamingkilde.
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