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Ole äänekäs, ole ylpeä, ole valmiina juhlimaan!  

JBL PartyBox 300 on tehokas kaiutin, joka tarjoaa JBL:lle ominaisen äänenlaadun sekä 

näyttäviä valotehosteita. Kiitos ladattavan akun ja 12 V DC -liitännän, voit pitää juhlat 

käynnissä missä tahansa. Valtaa esiintymislavat mikrofonilla ja kitaralla tai toista soittolistojasi 

Bluetoothin tai USB-muistitikun kautta. Yhdistä kaksi PartyBox-kaiutinta langattomasti TWS-

ominaisuutta käyttämällä tai kytkemällä johto RCA-lähtö- ja -tuloliitännän väliin. Aloitetaan 

bileet!

Kannettava Bluetooth-kaiutin, jossa valotehosteita

*18 h akun toistoaika on vain viitteellinen ja voi vaihdella riippuen musiikkisisällöstä ja akun useiden latauksien ja 
purkautumisien aiheuttamasta ikääntymisestä. Määrityksessä käytetty testiolosuhteita.
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Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Party Speaker
1 x Pikaopas
1 x Takuukortti
1 x Turvallisuustiedote
1 x verkkovirtakaapeli (verkkopistoke vaihtelee  
 alueesta riippuen)
1 x 12 V DC-kaapeli

Tekniset tiedot:
		 Virtalähteen tuloliitännät: 100–240 V AC ja 

12 V DC

		 Tuloliitännät: RCA L/R, USB-portti, 3,5 mm:n 
Aux-in, mikrofoni-/kitaraliitäntä, jossa 
äänenvoimakkuuden säädin

		 Langaton liitettävyys: Bluetooth-teknologia

		 Ulostuloliitännät: RCA L/R

		 TWS (True Wireless Stereo), joka tukee 
kahden kaiuttimen yhdistämistä Bluetooth-
tekniikalla

		 Bassokorostus: Kyllä

		 Taajuusvaste: 45 Hz – 20 kHz

		 Mitat (L x K x S):  310mm x 320mm x 690mm

		 Paino: 15.84 kg

		 Pakkauksen mitat (L x S x K):  
388mm x 396mm x 823mm 

		 Pakkauksen bruttopaino: 18.27 kg

		 Kaiutinelementit: 2 x 6,5" bassokaiutin, 
3 x 2,5" diskanttikaiutin

		 Akun tyyppi: litium-ioni 74,88 Wh  
(vastaa 7,2V 1040 mAh)

		 Akun latausaika: 5 tuntia

		 Akun käyttöaika: 18 tuntia*

Ominaisuudet ja hyödyt  

JBL:lle ominainen sointi
Nauti kotona tai juhlissa mukaansatempaavasta kuuntelukokemuksesta, jollaisen voi tarjota vain 
JBL-ääni. 

Valotehosteet
Kaiutin tarjoaa sopivan valotehosteen joka tilanteeseen: Meter-, Pulse- ja Party-tilat.

Kannettava laite ladattavalla akulla
Kytke kaiutin auton 12 V DC -liitäntään tai kuuntele jopa 18 tuntia sisäänrakennetulla  
10 000 mAh:n akulla.

Mikrofoni- ja kitaraliitännät
Liitä mikrofoni tai kitara ja valtaa esiintymislavat.

Langaton Bluetooth-suoratoisto
Suoratoista ääntä langattomasti älypuhelimestasi tai tabletistasi.

USB-toisto
Suunnittele juhlien tai tapahtumien soittolistat etukäteen ja toista niitä USB-muistitikulta!

TWS ja RCA
Liitä yhteensopivat kaiuttimet langattomasti TWS:n (True Wireless Stereo, joka tukee kahden 
kaiuttimen yhdistämistä Bluetooth-tekniikalla) avulla tai RCA-liitäntöihin kytkettävällä johdolla. 

USB-lataus ulkoisille laitteille
JBL PartyBoxin USB-portilla voit ladata muita USB-laitteita suoraan kaiuttimesta. Et siis tarvitse 
ylimääräistä laturia pitääksesi laitteitasi ladattuina.

Kannettava Bluetooth-kaiutin, jossa valotehosteita

*18 h akun toistoaika on vain viitteellinen ja voi vaihdella riippuen musiikkisisällöstä ja akun useiden latauksien ja 
purkautumisien aiheuttamasta ikääntymisestä. Määrityksessä käytetty testiolosuhteita.


