
Draagbare party speaker met waanzinnige verlichting en krachtig kenmerkend JBL-geluid

Functies
 Krachtig kenmerkend JBL-geluid 
 Light up the night
 Het feest gaat door
 Neem hem overal mee naartoe. Je kunt 

overal een feestje bouwen!
 Neem een duik
 Zet het volume omhoog. MAXIMAAL
 Geluidseffecten voor een groots feest
 DJ in het donker
 De app heeft alles
 Ga staan. Voor geweldig geluid
 Zing een solo, of een duet, met de 

ingebouwde karaokemodus
 Stream jouw nummers, op jouw manier
 Druk op ‘Afspelen’ op je playlists
 Voel de elektriciteit

Ongelofelijk JBL-geluid met een betoverende lichtshow.
Groots geluid, betoverende lichten en ongelofelijk krachtig geluid onderscheiden deze 

luidspreker van de rest. De JBL PartyBox 310 is een compacte, verrijdbare, spatwaterbestendige 

feestmachine als geen ander. Breng overal je favoriete afspeellijsten met je mee, van 

gezellig samenzijn thuis tot dansfeesten op het strand. Zorg voor grote feestelijke vibes met  

240 watt kenmerkend JBL-geluid en een gesynchroniseerde lichtshow die meedeint op de beat. 

Steek de stekker in het stopcontact en blijf de hele nacht doorfeesten of rijd hem naar het 

kampvuur en geniet van de indrukwekkende batterijduur van 18 uur. Begin met feesten met de  

JBL PartyBox 310.



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Party Speaker 310
1 x Beknopte handleiding
1 x Garantiebewijs
1 x Veiligheidsblad
1 x AC netsnoer (AC-plug varieert per regio)

Technische specificaties:
	Modelnaam: JBL PartyBox 310
	Omvormer: 2 x 6,5 inch (176 mm) woofers + 

2 x 2,5 inch (65 mm) tweeters
	Uitgangsvermogen: 240 W RMS
	Frequentiebereik: 45 Hz – 20 KHz (-6 dB)
	Signaal-ruisverhouding: > 80dBA
	Stroomvoorziening: 100 – 240V – 50 / 60Hz
	Energieverbruik in stand-by: <2 W met  

BT-aansluiting; <0,5 W zonder BT-verbinding
	Bluetooth®-versie: 5.1
	Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Frequentiebereik Bluetooth-zender:  

2,4 – 2,48 GHz
	Vermogen Bluetooth-zender: 15dBm (EIRP)
	Modulatie van Bluetooth-zender: GFSK,  

π / 4 DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth-bereik: Ca. 10 m (33ft)
	USB-indeling: FAT16, FAT32
	USB-bestandsformaat: mp3, wma, wav
	Batterijtype: Lithium-ion 72Wh
	USB-uitgang: 5V / 2.1A
	Digitale ingang: Bluetooth / USB-9dBFS
	Oplaadtijd batterij: <3,5 uur
	Speelduur batterij: <18 uur*
	Productafmetingen (B x H x D):  

325,6 x 687,7 x 367,8 mm /  
12,8 x 27 x 14,5 inch
	Afmetingen verpakking (bxhxd):  

792 x 430 x 388 mm /  
31,18 x 16,93 x 15,28 inch
	Nettogewicht: 17,42 kg / 38,4 lbs
	Brutogewicht: 19,1 kg / 42,11 lbs

Functies en eigenschappen 
Krachtig kenmerkend JBL-geluid 
Om de hoek of op het strand, iedereen zal mee willen feesten met het 240 watt kenmerkende  
JBL-geluid. Zing, rap, speel mee! Schakel de bas naar het hoogste niveau en zie hoe de dansvloer tot 
leven komt.
Light up the night
Betover je publiek met een stralende, dynamische lichtshow die op de beat meedanst. Met subtiele 
pulserende en krachtige stroboscopische effecten, is er een instelling voor elke vibe.
Het feest gaat door
Ga van de openingsact door tot ver na zonsondergang met 18 uur batterijduur. Nog langer 
doorfeesten? Steek de stekker van de JBL PartyBox 310 in het stopcontact en dans het hele 
weekend door.
Neem hem overal mee naartoe. Je kunt overal een feestje bouwen!
Wie zegt dat alleen clubs groots geluid kunnen hebben? Met een uitschuifbaar handvat en ingebouwde 
soepel glijdende wieltjes kun je overal feesten, van het terras tot het park, en overal daar tussenin.
Neem een duik
Breng hem van een dansfeest in de achtertuin naar een pool party. De JBL PartyBox 310 is gemaakt 
met IPX4 spatwaterbestendige bescherming, en zorgt dat de muziek gewoon blijft doorspelen, of het 
nu regent of de zon schijnt.
Zet het volume omhoog. MAXIMAAL
Verbind compatibele luidsprekers draadloos met elkaar via TWS (True Wireless Stereo, tot 2 
partyluidsprekers via Bluetooth-verbinding) of bedraad via een RCA-output.
Geluidseffecten voor een groots feest
Til je feest naar een hoger niveau met feestgeluidseffecten die onmogelijk kunnen worden genegeerd. 
Kies een luchthoorn, applaus, of zelfs een ‘uitjoelen’, om je gasten mee te laten juichen en lachen. 
DJ in het donker
Het feest gaat gewoon door als de zon onder gaat. Het bedieningspaneel van de JBL PartyBox 310 
heeft handige ingebouwde achtergrondverlichting die in het donker wordt geactiveerd. Je kunt 
gewoon nummers blijven afspelen zonder een zaklamp te hoeven gebruiken.
De app heeft alles
Van de DJ-stand tot de chillplek onder de bomen, bedien het feest vanaf je telefoon met de PartyBox-
app. Schakel tussen nummers, verander de lichtshow, bedien karaokefuncties en meer, allemaal in 
slechts een paar tikken en swipes.
Ga staan. Voor geweldig geluid
Til je feest naar een hoger niveau. Letterlijk. De JBL PartyBox 310 is geschikt voor de meeste 
luidsprekerstandaarden, dus je kunt deze verhogen voor meer zichtbaarheid en beter geluid. 
(exclusief luidsprekerstandaard).
Zing een solo, of een duet, met de ingebouwde karaokemodus
Dit is jouw moment. Ingangen voor twee microfoons en een gitaar veranderen elk feest in een 
karaokefeest en de ingebouwde vocale afstemming zorgt ervoor dat je stem altijd geweldig klinkt.
Stream jouw nummers, op jouw manier
Nummers. Playlists. DJ-mixen. Speel af wat je wilt, wanneer je wilt, vanaf je smartphone of een ander 
Bluetooth-apparaat. Je hebt alleen maar muziek nodig. En de wil om het aan de rest van de wereld te 
laten horen.
Druk op ‘Afspelen’ op je playlists
Je hoort meteen je favoriete nummers. Zet je playlist op een USB-stick, steek deze in de ingebouwde 
USB-poort en speel zonder enige moeite je favoriete nummers af.
Voel de elektriciteit
Van feesten in de achtertuin tot een megafeest in een grote zaal, de stekker van de PartyBox 310 
kan overal in het stopcontact worden gestoken. Met het feest de straat op? Verbind hem met je auto, 
camper of feestbus om te blijven feesten zolang iedereen daar nog de energie voor heeft.

* 18 hrs battery playtime is only a reference and may vary depending on music content and battery aging after numerous charging 
and discharging cycles. It's achievable with a predefined music source, light show switched off, volume level at 18 and Bluetooth 
streaming source.
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