
Bærbar festhøjttaler med flotte lyseffekter og den kraftfulde JBL-signaturlyd

Funktioner
 Kraftfuld JBL-signaturlyd 
 Lys natten op
 Hold festen i gang
 Tag den med overalt. Fest overalt!
 Spring ud
 Spil højt. RIGTIG højt
 Lydeffekter sætter festen i gang
 DJ i mørket
 Det hele er i appen
 Stå fast. Ind med god lyd
 Syng en solo – eller en duet – med 

indbygget karaoketilstand
 Stream din musik på din måde
 Tryk “Play” på en af dine playlister
 Føl elektriciteten

Utrolig JBL-lyd med flotte lyseffekter.
Kraftfuld lyd, flotte lyseffekter og utrolig ydelse skiller denne højttaler ud fra mængden.  

JBL PartyBox 310 samler en komplet fest i en transportabel, stænksikker maskine uden 

sidestykke. Skru op for din yndlings-playliste overalt: fra hjemlig komsammen til dans på 

stranden. Få den helt store feststemning frem med 240 watt JBL-signaturlyd og et synkroniseret 

lysshow, der svinger med rytmen. Sæt stikket i, og hold festen i gang hele natten. Eller rul den 

over til lejrbålet, og udnyt de 18 timers batteritid. Start en fest med JBL PartyBox 310.
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Hvad er der i æsken:
1 x JBL PARTYBOX 310
1 x lynstartguide
1 x garantikort
1 x sikkerhedsark
1 x strømkabel (stiktype varierer efter region)

Tekniske specifikationer:
	Modelnavn: JBL PartyBox 310
	Enhed: 2 x 6.5" (176 mm) bashøjttalere +  

2 x 2,5" (65 mm) diskanthøjttalere
	Samlet udgangsstrøm: 240 W RMS
	Frekvensområde: 45 Hz–20 kHz (-6dB)
	Signal til støj-forhold: > 80 dBA
	Strømforsyning: 100-240 V – 50/60 Hz
	Standby strømforbrug: <2 W med BT 

tilslutning; <0,5 W uden BT-forbindelse
	Bluetooth®-version: 5.1
	Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Frekvensområde for Bluetooth-sender:  

2,4–2,48 GHz
	Bluetooth-sendeeffekt: 15 dBm (EIRP)
	Bluetooth-sendermodulation: GFSK,  

π/4-DQPSK, 8-DPSK
	Bluetooth-rækkevidde: Cirka 10 m (33 fod)
	USB-format: FAT16, FAT32
	USB-filformat: mp3, wma, wav
	Batteritype: Lithium-ion 72 Wh
	USB-udgang: 5 V/2,1 A
	Digital indgang: Bluetooth / USB-9dBFS
	Batteriopladningstid: <3.5 timer
	Afspilningstid på batteri: <18 Timer*
	Produktdimensioner (B x H x D):   

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

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

Funktioner og fordele 
Kraftfuld JBL-signaturlyd 
Rundt om hjørnet eller på stranden: Sørg for, at man kan høre din fest med 240 watt kraftig  
JBL-signaturlyd. Syng, rap, spil guitar – og skru så op for bassen, og se, hvordan der kommer gang i 
dansegulvet.

Lys natten op
Fortryl dit publikum med et fascinerende og dynamisk lysshow, der danser til musikken. Der findes en 
indstilling til enhver atmosfære med diskrete og pulserende lyseffekter.

Hold festen i gang
Hold den gående hele vejen fra start til den lyse morgen med 18 timers musik for fuld udblæsning.  
Vil du feste endnu længere? Så sæt JBL PartyBox 310 i en stikkontakt, og dans hele weekenden.

Tag den med overalt. Fest overalt!
Hvem siger, at kun klubber har stor lyd? Med teleskophåndtag og indbyggede, letglidende hjul kan du 
flytte festen fra din terrasse til parken – og alle steder derimellem.

Spring ud
Tag den fra en fest i baghaven til et poolparty. JBL PartyBox 310 er udstyret med IPX4 
vandbeskyttelse og holder musikken i gang – uanset vejret.

Spil højt. RIGTIG højt
Tilslut kompatible højttalere trådløst med TWS (True Wireless Stereo) via Bluetooth for at tilslutte op til 
2 party-højttalere eller med kabel fra RCA-udgangen.

Lydeffekter sætter festen i gang
Få det endnu sjovere med festlige lydeffekter, der ikke kan ignoreres. Vælg et signalhorn, bifald – 
endda et “buu” – for at få dine gæster til at huje og grine med. 

DJ i mørket
Festen stopper ikke, når solen går ned. Kontrolpanelet på JBL PartyBox 310 har indbygget 
baggrundsbelysning, som aktiveres i mørke. Du kan holde gang i musikken uden behov for en 
lommelygte.

Det hele er i appen
Styr din fest fra din telefon med PartyBox-appen. Uanset om du står på DJ-podiet eller slapper af 
under træerne. Skift numre, lav om på lysshowet, styr karaokefunktioner og meget mere med få tryk 
og strygebevægelser.

Stå fast. Ind med god lyd
Løft festen til nye højder – bogstavelig talt. JBL PartyBox 310 passer til de fleste højttalerfødder, så 
du kan hæve den fra jorden, så den ses og lyder endnu bedre. (Højttalerfødder medfølger ikke).

Syng en solo – eller en duet – med indbygget karaoketilstand
Det er din tur til at indtage rampelyset. Dobbelte indgange til mikrofon og guitar gør enhver fest til en 
karaokefest, og den indbyggede vokalstemning får din stemme til at lyde fantastisk.

Stream din musik på din måde
Sange. Playlister. DJ-mixes. Spil, hvad du vil, når du vil. Fra din telefon eller en anden enhed med 
Bluetooth. Alt, du har brug for, er musikken. Og lysten til af spille den højt.

Tryk “Play” på en af dine playlister
Hør dine yndlingssange, uden at du behøver bede om det. Smid din playliste på en USB-nøgle, sæt 
den i den indbyggede USB-port, og spil dine favoritnumre. Nemt og ubesværet.

Føl elektriciteten
PartyBox 310 kan sættes i overalt, hvor der er en stikkontakt, fra havefester til halfester. Tager du 
festen med på farten? Slut den til din bil, autocamper eller partybus for at holde stemningen gående, 
så længe dine gæster kan holde dansen gående.

* 18 timers afspilning er kun til reference og kan variere alt efter musikindhold og batteriets tilstand efter mange op- og afladninger. 
Det kan opnås med en foruddefineret musikkilde, lysshowet slukket, lydstyrken på 18 og trådløs afspilning via Bluetooth.
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