
Bærbar festhøjttaler med kraftfuld lyd på 800 W RMS, indbygget lys og stænksikkert design

Funktioner
 Kraftfuld 800 W RMS JBL Original Pro 

Sound
 Dynamisk, farverigt lysshow, der kan 

tilpasses
 IPX4-stænksikker
 Par dine højttalere for endnu større lyd
 Håndtag med nemt greb og robuste hjul
 Guitar- og mikrofonindgange
 PartyBox-app

Midtpunktet for enhver fest.
Den stænksikre PartyBox 710 forvandler dit næste arrangement til en ægte fest, koncert 

eller natklub. Det unikke og farverige lysshow er synkroniseret med JBL Original Pro Sound.  

Med den enkle og intuitive betjening på toppanelet og PartyBox-appen kan du skabe musikalske 

og visuelle oplevelser på højt niveau. Du kan både tilpasse det blinkende stroboskoplys og  

den fantastiske lyd fra de to  diskanthøjttalere og kraftfulde bashøjttalere. Med et tryk på en 

knap får du True Wireless Sound, som øjeblikkeligt parrer to PartyBox 710’er til et endnu større 

publikum. Med det let tilgængelige håndtag og de robuste hjul kan du holde gang i festen, uanset 

hvor den flytter hen.



Hvad er der i æsken:
1 x JBL Party-højttaler 710
1 x lynstartguide
1 x garantikort
1 x sikkerhedsark
1 x retvinklet netledning  
(AC-stik varierer efter region)

Tekniske specifikationer
Generelle specifikationer

	Modelnr.: PartyBox 710

	Enheder: 2 x 216 mm bashøjttaler,  
2 x 70 mm diskanthøjttaler

	Udgangseffekt: 800 W RMS (IEC60268)

	Strømindgang: 100 – 240 Vac ~50/60 Hz

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

	Signal-støj-forhold: > 80 dB

	Kabeltype: højrevinklet vekselstrømskabel  
(type varierer efter område)

	Kabellængde: 2,0 m

USB-specifikation

	USB-output: 5 V / 2,1 A (maks.)

	USB-format: FAT16, FAT32

Specifikation for det trådløse system

	Bluetooth®-version: 5.1

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

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

	Bluetooth®-sendereffekt: ≤ 11 dBm (EIRP)

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

Lydspecifikationer

	Understøttede lydformater: .mp3, .wma, .wav

Indgangsfølsomhed

	Aux-indgang: 250 mVrms (3,5 mm konnektor)

	Mikrofon-indgang: 20 mVrms 

	Guitar-indgang: 100 mVrms

	Bluetooth/USB-indgang: -12 dBFS

Produktdimensioner 

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

	Nettovægt: 27,80 kg

 Indpakningens dimensioner 

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

	Bruttovægt: 31,00 kg
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Funktioner og fordele 
Kraftfuld 800 W RMS JBL Original Pro Sound
Skab en øjeblikkelig og kraftfuld musikforbindelse med 800 watt af den højtydende JBL Original Pro 
Sound. De to 2,75" diskanthøjttalere og 8" bashøjttalere kombineret med den tunede basrefleksport 
leverer perfekt og detaljeret lyd - også når musikken er så høj, at du bogstaveligt talt kan mærke 
rytmen.

Dynamisk, farverigt lysshow, der kan tilpasses
Lys, farver, fest! Du kan forvandle ethvert rum til en rockkoncert, natklub og karaokelounge. Det hele 
er samlet i én enhed. Synkroniser din musik til dynamiske og brugerdefinerbare stroboskoper, en 
unik nateffekt med stjerner eller blinkende klubmønstre på næste niveau. Det hele styres nemt med 
toppanelets smarte og brugervenlige knapper eller med PartyBox-appen.

IPX4-stænksikker
Uanset om du fester med dine gæster i baghaven eller nyder drinks ved poolen, er JBL PartyBox 710 
IPX4-stænksikker, så du aldrig behøver bekymre dig, hvis festen bliver lidt for våd og vild.

Par dine højttalere for endnu større lyd
Er en JBL PartyBox ikke nok? Par to højttalere med et kabel eller trådløst med ægte trådløs stereo 
teknologi (TWS) for endnu større og kraftfuld lyd.

Håndtag med nemt greb og robuste hjul
Sæt festen i gang med de store, robuste og letløbende hjul - og det brugervenlige håndtag, som gør 
det nemt at tage JBL PartyBox 710 med, uanset hvor musikken fører dig hen.

Guitar- og mikrofonindgange
Her er indgange til guitar og mikrofon, så du kan vise dine talenter ved at synge og spille til musikken. 
Med EQ-tuning til karaoke lyder du godt, men du ser også godt ud - med det perfekte lysshow at 
rocke til!

PartyBox-app
JBL PartyBox-appen gør det nemmere end nogensinde at styre din musik, opdatere indstillinger og 
tilpasse farverne og mønstrene i dit lysshow til den perfekte feststemning.

Bærbar festhøjttaler med kraftfuld lyd på 800 W RMS, indbygget lys og stænksikkert design

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. JBL er et varemærke 
tilhørende HARMAN International Industries, Incorporated, som er registreret i USA og/eller andre lande. Bluetooth® 

mærket og logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, HARMAN International 
Industries, Incorporated, gør af disse mærker, sker i henhold til licens. Andre varemærker og varenavne tilhører de 
respektive ejere. Funktioner, specifikationer og udseende kan ændres uden varsel.


