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Functies
 800W RMS krachtige JBL Original Pro 

Sound
 Dynamische en kleurrijke lichtshow
 IPX4-spatwaterdicht
 Koppel je luidsprekers voor nog meer 

geluid
 Gemakkelijk handvat en robuuste wielen
 Gitaar- en microfooningangen
 PartyBox-app

De ster van elk feestje.
De spatwaterdichte PartyBox 710 verandert je volgende evenement in een echt feest, 

concert of nachtclub. Met de unieke en kleurrijke lichtshow gesynchroniseerd met  

JBL Original Pro Sound. Met de minimalistische en intuïtieve regelaars op het bovenpaneel 

en de PartyBox-app creëer je muzikale en visuele ervaringen. Je kunt zowel de stroboscoop 

als het geluid van de dubbele set tweeters en basrijke woofers aanpassen. True Wireless 

Sound koppelt direct twee PartyBox 710's voor een nog groter publiek, met slechts één 

knop. En met een gemakkelijk handvat en robuuste wielen, neem je het feest overal met 

je mee naar toe.



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

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Party Speaker 710
1 x Beknopte handleiding
1 x Garantiebewijs
1 x Veiligheidsblad
1 x rechthoekige AC-voedingskabel  
(type verschilt per regio)

Technische specificaties
Algemene specificaties

	Modelnr.: PartyBox 710

	Transducers: 2 x 216 mm (8") woofer,  
2 x 70 mm (2.75") tweeter

	Uitgangsvermogen: 800 W RMS (IEC60268)

	Ingangsvermogen: 100 – 240 Vac ~ 50/60 Hz

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

	Signaal-ruisverhouding: > 80 dB

	Type kabel: rechthoekige AC-voedingskabel 
(type verschilt per regio)

	Kabellengte: 2,0 m/6,6 ft

USB-specificatie

	USB-oplaadpoort: 5 V/2,1 A (max.)

	USB-indeling: FAT16, FAT32

Specificatie draadloos

	Bluetooth®-versie: 5.1

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

	Frequentiebereik Bluetooth®-zender:  
2400 MHz – 2483,5 MHz

	Vermogen Bluetooth®-zender: ≤ 11 dBm (EIRP)

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

Audio-specificatie

	Ondersteunde formaten: .mp3, .wma, .wav

Ingangsgevoeligheid

	Aux-In: 250 mVrms (aansluiting van 3,5 mm)

	Mic-In: 20 mVrms 

	Gitaar-In: 100 mVrms

	Bluetooth/USB-ingang: -12 dBFS

Productafmetingen

	Afmetingen (B x H x D):  
399,0 mm x 905,0 mm x 436,0 mm /  
15,70" x 35,60" x 17,20"

	Nettogewicht: 27,80 kg/61,30 lbs

Afmetingen verpakking 

	Afmetingen (B x H x D):  
1048,0 mm x 505,0 mm x 467,0 mm / 
41,26" x 19,88" x 18,39"

	Brutogewicht: 31,00 kg/68.34 lbs

Functies en eigenschappen 
800W RMS krachtige JBL Original Pro Sound
Maak een muzikale verbinding met 800 watt krachtige hoogwaardige JBL Original Pro Sound. 
Dubbele 2,75" tweeters en 8" woofers met de afgestemde basreflexpoort zorgen voor precies geluid 
en een voelbare beat.

Dynamische en kleurrijke lichtshow
Lichten, kleur, feest! Transformeer elke ruimte in een rockconcert, nachtclub en karaokelounge. 
Synchroniseer je muziek met dynamische, stroboscooplichten, een uniek sterrennachteffect en 
next level flitspatronen. Makkelijk te bedienen via de gebruiksvriendelijke draaiknoppen op het 
bovenpaneel of in de PartyBox-app.

IPX4-spatwaterdicht
Of je nu met je vrienden in de tuin aan het feesten bent of aan het zwembad zit te drinken, de  
JBL PartyBox 710 is IPX4-spatwaterdicht. Zo hoef je je nooit zorgen te maken over opspattend water.

Koppel je luidsprekers voor nog meer geluid
Eén JBL PartyBox niet genoeg? Koppel twee luidsprekers via een kabel of Wireless by True Wireless 
Stereo (TWS)-technologie voor een nog grootser, krachtiger geluid.

Gemakkelijk handvat en robuuste wielen
Laat het feest beginnen! Dankzij de grote en soepele wielen en het gemakkelijke handvat neem je de 
JBL PartyBox 710 overal mee naartoe.

Gitaar- en microfooningangen
Met gitaar- en dubbele microfooningangen kun je zingen en meespelen. Laat de show beginnen!  
Met de karaoke EQ-afstemming klinkt het niet alleen goed, het ziet er ook nog eens te gek uit. Met 
een fantastische lichtshow om een echt goed feest te bouwen.

PartyBox-app
De JBL PartyBox-app maakt heel gemakkelijk om je muziek te bedienen, instellingen bij te werken en 
de kleuren en patronen van je lichtshow aan te passen voor de perfecte partyvibe.
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