Kannettava Bluetooth-kaiutin

Kajauta ilmoille tehokas ääni missä tahansa.

Ominaisuudet

JBL Xtreme 2 on omaa luokkaansa oleva kannettava Bluetooth-kaiutin, joka tarjoaa

Langaton Bluetooth-suoratoisto

vaivattomasti dynaamisen ja mukaansatempaavan stereoäänen. Kaiutin on varustettu neljällä

15 tuntia soittoaikaa

elementillä, kahdella JBL-bassosäteilijällä sekä ladattavalla 10 000 mAh:n litiumioniakulla,

IPX7-vesitiivis

joka mahdollistaa jopa 15 tunnin soittoajan. Näiden lisäksi kaiuttimessa on myös kätevä

JBL Connect+

USB-latausportti. Kaiutin on IPX7-luokiteltu, eli sen rakenne on vedenpitävä. Lisäksi kestävän

Kaiutinpuhelin

päälliskankaan ainutlaatuiset värit tekevät Xtreme 2:sta vielä erityisemmän. Yhdessä JBL

Vahva kangas ja kestävä materiaali

Connect+ -teknologian kanssa siihen voi langattomasti linkittää yli 100 JBL Connect+

JBL-bassosäteilijä

-ominaisuudella varustettua kaiutinta entistä paremman kuuntelukokemuksen takaamiseksi
ja juhlatunnelman kohottamiseksi. Kaiuttimessa on integroidut koukut, kestävä metallipohja
ja kantohihnaan kiinnitetty ylimääräinen pullonavaaja. Niiden ansiosta se on entistäkin
kätevämpi liikkeellä ollessa. Lisäksi se on myös täydellinen äänentoistoratkaisu mihin
tahansa kotiin. Käytettiinpä sitä sitten olohuoneessa, uima-altaalla tai kokoontumisessa
ennen suuren urheilujuhlan alkua, JBL Xtreme 2 tarjoaa tehokasta äänentoistoa – missä
tahansa!

Kannettava Bluetooth-kaiutin

Tekniset tiedot:

Ominaisuudet ja hyödyt
Langaton Bluetooth-suoratoisto
Kytke kaiuttimeen langattomasti jopa 2 älypuhelinta tai tablettia, ja kuuntele kavereidesi
kanssa vuorotellen mukaansatempaavaa stereoääntä.
15 tuntia soittoaikaa
Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku tarjoaa jopa 15 tuntia soittoaikaa ja lataa laitteesi
vaivattomasti USB-portin kautta.
IPX7-vesitiivis
Ota Xtreme 2 mukaan rannalle tai altaalle, sillä sinun ei tarvitse välittää roiskeista tai edes
laitteen uppoamisesta veteen.

Bluetooth®-versio: 4.2
Tuki: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6,
HSP V1.2
Kaiutinelementti: Bassoelementti 2 x 2,75
tuumaa
Diskanttielementti: 2 x 20 mm
Nimellisteho: 2 x 20 W RMS Bi-amp
(verkkovirta)
Taajuusvaste: 55 Hz – 20 kHz
Häiriöetäisyys: > 80 dB

JBL Connect+
Tehosta kuuntelukokemuksesi eeppisiin ulottuvuuksiin, ja luo täydellisen rokkaavat juhlat
yhdistämällä langattomasti jopa yli 100 JBL Connect+ -ominaisuudella varustettua kaiutinta.

Virtalähde: 19 V 3 A

Kaiutinpuhelin
Ota vastaan kristallin kirkkaita puheluita kaiuttimellasi vain napin painalluksella, kohinan ja
kaiun vaimentavan kaiutinpuhelimen ansiosta.

Akun latausaika: 3,5 tuntia

Vahva kangas ja kestävä materiaali
Seikkailitpa missä tahansa, kaiutin kestää matkassasi lujan kankaan ja kotelon vahvan
kumimateriaalin ansiosta.

USB-latauslähtö: 5 V / 2 A (enimmäisvirta)

JBL-bassosäteilijä
Kaksi passiivisäteilijää tarjoaa tehokasta ja korvia miellyttävää JBL-ääntä, joka sykkii lujana ja
selkeänä.

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL XTREME 2
1 x Virtasovitin
1 X Hihna
1 x Pikaopas
1 x Turvallisuustiedote
1 x Takuukortti
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Akkutyyppi: Litiumioni-polymeeri 36 Wh
(vastaa 3,7 V 10 000 mAh)
Musiikin toistoaika: jopa 15 tuntia (vaihtelee
äänenvoimakkuuden tason ja audiosisällön
mukaan)
Bluetooth®-lähettimen teho: 0–12,5 dBm
Bluetooth®-lähettimen taajuusalue:
2,402–2,480 GHz
Bluetooth®-lähettimen modulaatio:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Mitat (K x L x S): 136 x 288 x 132 mm
Paino: 2 393 g
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