
Bilekaiutin, jossa on tehokas 800 W:n RMS-äänentoisto, sisäänrakennetut valot ja roiskeenkestävä rakenne 

Ominaisuudet
 800 W:n RMS – jykevää JBL Original Pro 

-äänentoistoa
 Dynaaminen, värikäs, räätälöitävissä 

oleva valoshow
 IPX4-luokituksen mukainen 

roiskeenkestävyys
 Yhdistä kaiuttimesi pariksi, niin saat 

soundista vielä suuremman
 Vankat pyörät sekä kahva, johon on 

helppo tarttua
 Kitara- ja mikrofoniliitännät
 PartyBox-sovellus

Kaikkien juhlien keskipiste.
Roiskeenkestävä PartyBox 710 muuttaa seuraavan tapahtumasi todelliseksi juhlaksi, konsertiksi 

tai yökerhoksi. Ainutlaatuisella ja värikkäällä, JBL Original Pro Sound -ääneen synkronoidulla 

valoshow’lla. Minimalististen ja intuitiivisten yläpaneelin ohjainten sekä PartyBox-sovelluksen 

ansiosta voit luoda aivan uudentasoisia musiikillisia ja visuaalisia elämyksiä. Voit personoida 

sekä välkkyvät strobovalot että diskanttielementeistä ja bassontäyteisistä woofereista lähtevän 

uskomattoman äänen. Yhdellä painikkeella käytettävä True Wireless Sound -toiminto yhdistää 

kaksi PartyBox 710 -kaiutinta välittömästi entistä suurempaa joukkoa varten. Kaiuttimessa on 

vankat pyörät sekä kahva, johon on helppo tarttua – hauskanpito jatkuu siellä minne juhlat 

siirtyvät.
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Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Party Speaker 710 -kaiutin
1 x pikaopas
1 x takuukortti
1 x turvallisuustiedote
1 x suorakulmainen vaihtovirtajohto  
(tyyppi vaihtelee alueittain)

Tekniset tiedot:
Yleiset tekniset tiedot 
	Mallinro: PartyBox 710
	Kaiutinelementit: 2 kpl 216 mm:n (8") 

bassoelementtejä, 2 kpl 70 mm:n (2,75") 
diskanttielementtejä
	Antoteho: 800 W RMS (IEC60268)
	 Virtalähteen tuloliitäntä: 

100–240 V:n vaihtovirta, ~50/60 Hz
	Taajuusvaste: 35 Hz – 20 kHz (-6 dB)
	Häiriöetäisyys: >80 dB
	Kaapelin tyyppi: suorakulmainen 

vaihtovirtajohto (tyyppi vaihtelee alueittain)
	Johdon pituus: 2,0 m

USB-määritys 
	USB-latauslähtö: 5 V / 2,1 A (enintään)
	USB-muoto: FAT16, FAT32

Langattoman yhteyden tiedot 
	Bluetooth®-versio: 5.1
	Bluetooth®-profiili: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
	Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 

2 400 – 2 483,5 MHz
	Bluetooth®-lähettimen teho: ≤11 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-lähettimen modulaatio:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
 Audiotiedot 
	Tuetut formaatit: .mp3, .wma, .wav

Tuloherkkyys
	Aux-In (ulkoinen tulo): 250 mV rms  

(3,5 mm:n liitin)
	Mikrofonin tulo: 20 mV rms 
	Kitaran tulo: 100 mV rms
	Bluetooth-/USB-tulo: -12 dB FS

Tuotteen mitat 
	Mitat (L x K x S): 

399,0 mm x 905,0 mm x 436,0 mm 
	Nettopaino: 27,80 kg

Pakkauksen mitat 
	Mitat (L x K x S):  

1048,0 mm x 505,0 mm x 467,0 mm
	Bruttopaino: 31,00 kg

Ominaisuudet ja hyödyt
800 W:n RMS – jykevää JBL Original Pro -äänentoistoa
Välitön musiikkiyhteys luodaan voimallisella 800 watin upealla JBL Original Pro -äänentoistolla. 
Tarkka äänentoisto saadaan kahdella 2,75 tuuman diskanttielementillä ja kahdella 8 tuuman bassolla 
sekä viritetyllä bassorefleksiportilla – musiikki soi niin lujaa, että rytmin kirjaimellisesti tuntee.

Dynaaminen, värikäs, räätälöitävissä oleva valoshow
Valot, värit, juhlat! Mikä tahansa tila voidaan muuttaa rockkonsertiksi, yökerhoksi ja karaokebaariksi 
– kaikki yhdistettyinä yhdeksi. Musiikki voidaan synkronoida dynaamisiin ja mukautettaviin stroboihin, 
ainutlaatuiseen tähtitaivastehosteeseen sekä edistyneemmän tason vilkkuviin klubikuvioihin, joita on 
helppo ohjata virtaviivaisilla ja käyttäjäystävällisillä yläpaneelivalitsimilla tai PartyBox-sovelluksella.

IPX4-luokituksen mukainen roiskeenkestävyys
JBL PartyBox 710 on IPX4-luokituksen mukaisesti roiskeenkestävä ja soveltuu juhliin, niin kavereiden 
kanssa takapihalla kuin altaan reunalla pidettäviin. Nyt ei tarvitse enää olla huolissaan, jos juhlista 
tulee liian kosteat tai villit.

Yhdistä kaiuttimesi pariksi, niin saat soundista vielä suuremman
Eikö yksi JBL PartyBox riitä? Yhdistämällä kaksi kaiutinta kaapelilla tai langattomalla True Wireless 
Stereo (TWS) -tekniikalla saat vieläkin suuremman ja voimakkaamman äänen.

Vankat pyörät sekä kahva, johon on helppo tarttua
Bileet siirtyvät helposti uuteen paikkaan isoilla, vankoilla ja pehmeästi pyörivillä pyörillä sekä kahvalla, 
johon on helppo tarttua – JBL PartyBox 710 -kaiuttimen saa siirrettyä ja sijoitettua kätevästi 
kaikkialle, minne musiikki sinut viekin.

Kitara- ja mikrofoniliitännät
Kitaratulon sekä mikrofoneille tarkoitetun kaksoistulon ansiosta voit esitellä laulu- ja soittotaitojasi. 
Karaokelle viritetyn taajuuskorjauksen ansiosta hyvältä kuulostamisen lisäksi myös näytät hyvältä, sillä 
mukana tulee täydellinen valoshow kunnon rokkaamiseen!

PartyBox-sovellus
JBL PartyBox -sovelluksen avulla voit hallita musiikkiasi, päivittää asetuksia ja muokata valoshow’n 
värejä ja kuvioita entistäkin helpommin.
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