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Ouça alto, com orgulho e fique pronto para a festa!  

A JBL PartyBox 300 é uma poderosa caixa de som para festas com o som de qualidade 

da JBL e efeitos de luzes vibrantes. Graças à sua bateria recarregável e à entrada 12V CC 

você pode levar a festa a qualquer lugar. É só plugar seu microfone ou guitarra e assumir 

o palco, ou reproduzir a sua playlist via Bluetooth ou pendrive USB. Conecte duas caixas de 

som Party Box sem fio com o recurso TWS ou com fio de uma saída RCA para outra entrada 

RCA. Que comece a festa!

Caixa de som portátil para festas com Bluetooth e efeitos de luzes

*O valor de 18 horas para carga da bateria foi medido em condições de teste, serve apenas referência e poderá variar 
dependendo do sinal reproduzido e do uso da bateria após vários ciclos de recarga.
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Conteúdo da caixa:
1 x JBL Party Speaker
1 x guia de início rápido
1 x Cartão de garantia
1 x ficha de segurança
1 x Conector de energia AC (o plugue AC varia  
 conforme a região)
1 cabo de 12 V DC

Especificações técnicas:
		Entradas de energia: 100-240V CA e 12V CC
		Terminais de entrada: RCA L/R, porta USB, 

entrada auxiliar de 3,5 mm, microfone/
guitarra/violão com controle de volume
		Conectividade sem fio: Tecnologia Bluetooth
		Terminais de saída: RCA L/R
		Conexão TWS (True Wireless Stereo) em até  

2 caixas de som para festas usando 
tecnologia Bluetooth
		Reforço de graves: Sim
		Resposta de frequência: 45Hz – 18kHz
		Dimensões (L x P x A):  

310mm x 320mm x 690mm
		Peso: 15.84 kg
		Dimensões da embalagem (L x P x A): 

388mm x 396mm x 823mm 
		Peso da embalagem (bruto): 18.27 kg
		Transdutores: woofer de 2 x 6,5" e tweeter 

de 3 x 2,25"
		Bateria: Íon de lítio de 74,88 Wh  

(equivalente a 1040 mAh a 7,2 V)
		Tempo de carga da bateria: 5 horas
		Autonomia da bateria: 18 horas*

Características e benefícios 

Som com a assinatura da JBL
Desfrute de uma experiência de áudio imersiva em casa ou numa festa que somente o som da JBL 
pode oferecer. 

Show de luzes
Há um modo de luz para cada estado de espírito: Modo medidor, pulsar e festa.

Portátil com bateria recarregável
Plugue na saída de 12V CC do seu carro ou use a bateria integrada de 10.000 mAh para 18 horas 
de reprodução.

Entradas para microfone e guitarra/violão
Plugue seu microfone ou guitarra/violão e assuma o palco.

Transmissão sem fio via Bluetooth
Reproduza som de alta qualidade sem fio a partir de seu smartphone ou tablet.

Reprodução USB
Pré-programe sua festa ou evento com sua playlist favorita em uma unidade USB!

TWS e RCA
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.

Saída USB para carregar as baterias de outros dispositivos
A JBL PartyBox possui uma porta USB para carregar as baterias de outros dispositivos diretamente 
a partir da caixa de som, eliminando a necessidade de um carregador separado.

Caixa de som portátil para festas com Bluetooth e efeitos de luzes

*O valor de 18 horas para carga da bateria foi medido em condições de teste, serve apenas referência e poderá variar 
dependendo do sinal reproduzido e do uso da bateria após vários ciclos de recarga.


