
Caixa de som portátil para festas com efeitos de luzes e poderoso som da JBL

Características
 Som poderoso e inconfundível da JBL 
 Ilumine a noite
 Deixe a festa rolando
 Leve para qualquer lugar. Faça a festa 

em todos os lugares!
  Chame atenção
 Aumente o som. Aumente MUITO o som
 Efeitos sonoros para começar a festa
 Discoteque no escuro
 Aplicativo completo
 Marque presença. Com um som incrível 

nas alturas
 Cante um solo ou um dueto no modo 

karaokê integrado
 Stream para suas músicas, da sua 

maneira
 Toque "Play" em suas playlists
 Sinta a eletricidade

O som incrível da JBL com um show de luzes fantástico.
Som poderoso e luzes fantásticas que diferenciam esta caixa de som da concorrência.  

O JBL PartyBox 310 leva uma festa inteira em uma caixa de som transportável à prova de 

respingos como nenhuma outra. Aumente o volume de suas playlists favoritas em qualquer 

lugar, de encontros de amigos em casa a festas dançantes na praia. Crie o clima de uma grande 

balada com 240 WRMS do som poderoso da JBL e um show de luzes sincronizado na batida 

perfeita. Coloque na tomada e deixe a diversão rolar a noite inteira ou leve com as rodinhas 

para a praia e aproveite a bateria impressionante de 18  horas. Comece uma festa com a  

JBL PartyBox 310.
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Conteúdo da caixa:
1 Caixa de som JBL Party Speaker 310
1 Guia de início rápido
1 Cartão de garantia
1 Ficha de segurança
1 Conector de energia AC (o plugue AC varia 
conforme a região)

Especificações técnicas:
	Nome do modelo: JBL PartyBox 310
	Transdutor: 2 woofers de 176 mm (6,5 pol.) + 

2 tweeters de 65 mm (2,5 pol.)
	Potência total de saída: 240 WRMS
	Resposta de frequência: 45 Hz–20 kHz (-6dB)
	Relação sinal-ruído: > 80 dBA
	Fonte de alimentação: 100–240 V / 50/60 Hz
	Consumo de energia em modo de espera:  

<2 W com conexão BT; <0,5 W sem conexão BT
	Versão do Bluetooth®: 5.1
	Perfil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Alcance de frequência do transmissor 

Bluetooth: 2,4–2,48 GHz
	Potência do transmissor Bluetooth: 15 dBm 

(EIRP)
	Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8 DPSK
	Alcanço do Bluetooth: Aprox. 10 m (33 pés)
	Formato do USB: FAT16, FAT32
	Formato de arquivo USB: mp3, wma, wav
	Tipo da bateria: Íons de lítio de 72 Wh
	Saída USB: 5 V / 2,1 A
	Entrada digital: Bluetooth / USB-9dBFS
	Tempo de carregamento da bateria: <3.5 h 
	Tempo de reprodução da bateria: <18 h
	Dimensões do produto (L x A x D): 

325.6 x 687.7 x 367.8 mm /  
12.8 x 27 x 14.5 pol. 
	Dimensões da embalagem (L x A x D): 

792 x 430 x 388 mm / 
31.18 x 16.93 x 15.28  pol.
	Peso líquido: 17.42 kg / 38.4 lbs 
	Peso bruto: 19.1 kg/ 42.11 lbs

Características e benefícios 
Som poderoso e inconfundível da JBL 
Em todo o quarteirão ou por toda a praia, sua festa será ouvida com 240 WRMS do som inconfundível da 
JBL. Cante, solte suas rimas ou toque violão, depois aumente o grave e veja a pista de dança se animar.
Ilumine a noite
Impressione o público com um show de luzes dinâmico e fantástico que acompanha a batida da música. 
Com pulsações sutis e efeitos estroboscópicos poderosos, há uma configuração para cada clima.
Deixe a festa rolando
Comece na abertura da festa e continue até o sol nascer com 18 horas de bateria com muito som. Quer 
uma festa ainda maior? Ligue o JBL PartyBox 310 em uma tomada e dance o fim de semana inteiro.
Leve para qualquer lugar. Faça a festa em todos os lugares!
Quem disse que só boates podem ter um som poderoso? Com uma alça telescópica e rodinhas que 
transportam com suavidade, você pode levar a festa do seu quintal ao parque… e para qualquer 
outro lugar.
 Chame atenção
Leve-a de uma festa dançante nos fundos de casa até uma grande festa na piscina. Com proteção à 
prova de respingos IPX4, o JBL PartyBox 310 mantém o som rolando faça chuva ou faça sol.
Aumente o som. Aumente MUITO o som
Conecte caixas de som compatíveis sem fio via TWS (True Wireless Stereo usando conexão Bluetooth 
em até 2 caixas de som para festas) ou com fio de uma saída RCA a outra.
Efeitos sonoros para começar a festa
Divirta-se ainda mais com efeitos sonoros de festa impossíveis de serem ignorados. Escolha uma 
buzina de ar comprimido, aplausos (ou até uma vaia) para seus convidados se animarem e rirem juntos. 
Discoteque no escuro
A festa não termina quando o sol se vai. O painel de controle do JBL PartyBox 310 tem luzes 
traseiras integradas muito práticas, que se ativam no escuro. Você poderá manter o som rolando sem 
precisar de uma lanterna.
Aplicativo completo
Da cabine do DJ à área de relaxamento sob as árvores, controle sua festa a partir do seu telefone 
com o aplicativo PartyBox. Troque as músicas, mude o show de luzes, controle recursos de karaokê e 
muito mais, apenas tocando e deslizando o dedo.
Marque presença. Com um som incrível nas alturas
Coloque seu som na altura máxima… literalmente! O JBL PartyBox 310 é compatível com a maioria 
dos suportes para caixas de som, e você pode elevá-lo para aumentar a visibilidade e o som ficar 
ainda melhor. (Suporte de caixa de som não incluído).
Cante um solo ou um dueto no modo karaokê integrado
Chegou sua hora de brilhar! Duas entradas para microfone e violão transformam qualquer festa em 
um karaokê, e a afinação integrada deixa sua voz realmente incrível!
Stream para suas músicas, da sua maneira
Músicas. Playlists. Mix do DJ. Toque tudo o que quiser, quando quiser, do seu smartphone ou outro 
dispositivo com tecnologia Bluetooth. Você só precisa da música e do desejo de tocar bem alto.
Toque "Play" em suas playlists
Ouça suas músicas favoritas sem precisar fazer um pedido. Basta colocar sua playlist em um pendrive 
e plugá-lo na porta USB integrada para reproduzir as músicas que você ama sem esforço algum.
Sinta a eletricidade
De festas no fundo do quintal a eventos em galpões imensos, basta uma tomada para conectar o 
PartyBox 310. Vai levar sua festa para viagem? Conecte ao seu carro, trailer ou ônibus de festa para 
o clima da festa rolar enquanto a galera estiver dançando.

*A reprodução por até 18 horas é apenas uma referência, podendo variar de acordo com o conteúdo das músicas e a vida útil da 
bateria após diversos ciclos de carga e descarga. Possível com uma fonte predefinida de músicas, show de luzes desligado, volume 
no nível 18 e transmissão por Bluetooth.

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos os direitos reservados. JBL é uma marca registrada 
da HARMAN International Industries, Incorporated nos EUA e/ou em outros países. As marcas nominativas e 
logotipos do Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc., e qualquer uso de tais 
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