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Grab and go.

JBL GO 2 on monipuolisilla ominaisuuksilla varustettu vedenpitävä Bluetooth-kaiutin, jonka 

voit ottaa mukaasi minne vain. Nauti JBL:n laadukkaalla äänenlaadulla toistetusta musiikista 

langattomasti jopa 5 tunnin ajan. Uuden vedenpitävän IPX7-suunnittelunsa ansiosta 

GO 2 antaa musiikin ystäville mahdollisuuden ottaa kaiuttimensa altaalle tai rannalle. 

GO 2 tarjoaa myös kristallinkirkkaita puheluita sisäänrakennettuine, melua vaimentavine 

kaiutinpuhelimineen. Kompaktisti muotoiltu GO 2 on saatavilla 12 eloisassa värissä, ja se 

nostaa tyylikkyytesi välittömästi uudelle tasolle.

Kannettava Bluetooth-kaiutin



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

© 2018 HARMAN International Industries, Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. JBL on HARMAN International 
Industries Incorporated -yhtiön tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Bluetooth®-
sana ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. HARMAN International Industries 
Incorporated käyttää tuotemerkkejä käyttöluvan mukaisesti. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden 
omistajille. Toimintoja, teknisiä ominaisuuksia ja ulkomuotoa voidaan muuttaa ilmoituksetta.

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL GO 2
1 x mikro-USB-kaapeli latausta varten
1 x pikaopas
1 x turvallisuustiedote
1 x takuukortti  

Tekniset tiedot:
		Bluetooth-versio: 4.1

	Tuki: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.5, 
HSP V1.2

	Kaiutinelementti: 1 x 40 mm

	          Lähtöteho: 3,1W RMS

	Taajuusvaste: 180 Hz – 20 kHz

	Häiriöetäisyys: ≥ 80 dB 

	Akkutyyppi: Litiumioni-polymeeri 
(3,7 V, 730 mAh)

	Akun latausaika: 2,5 tuntia

	Musiikin toistoaika: jopa 5 tuntia 
(vaihtelee äänenvoimakkuuden tason ja 
audiosisällön mukaan)

	Mitat (K × L × S): 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)

	Paino: 184 g

	Bluetooth-lähettimen teho: 0–4 dBm 

	Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 
2,402–2,480 GHz

	Bluetooth-lähettimen modulaatio: 
GFSK/DQPSK/8DPSK

Ominaisuudet ja hyödyt 

Langaton Bluetooth-suoratoisto
Suoratoista ääntä langattomasti älypuhelimestasi tai tabletistasi.

5 tunnin soittoaika 
Sisäänrakennettu, ladattava litiumioniakku tarjoaa jopa 5 tuntia soittoaikaa.

Vedenpitävä rakenne
Vedenpitävä IPX7-kotelo tekee GO 2:sta ihanteellisen valinnan huolettomaan kuunteluun 
rannalla tai altaalla, tai jopa vedessä.

Kaiutinpuhelin
Nauti kristallinkirkkaista neuvottelupuheluista melua vaimentavan kaiutinpuhelimesi avulla.

Äänitulo
Älä huolestu, vaikkei Bluetooth-yhteyttä olisikaan saatavilla, kiinnitä audiokaapeli kaiuttimeen ja 
nauti musiikista yhtä lailla.

Kannettava Bluetooth-kaiutin


