
 JBL® JEMBE™ WIRELESS

JBL® Jembe™ Wireless -tietokonekaiuttimet kuulostavat JBL-klassikoilta 
ja näyttävät taide-esineiltä. Koska käytössäsi on integroitu Bluetooth®-
teknologia, voit myös nauttia musiikistasi täysin langattomasti. Upeasti 
muotoilluissa pienikokoisissa kaiuttimissa on sisäinen päätevahvistin ja 
Slipstream-refleksiputket, joten bassoäänet toistuvat sävykkäästi ja säröttä. 
Aktiivinen stereokaiutinjärjestelmä sisältää myös 3,5 mm:n kuulokeliitännän, 
joka mahdollistaa läheisemmän kuuntelukokemuksen. Kaiutinjärjestelmän 
hillitty koko ja ulkonäkö sopivat mihin tahansa – sinä voit liikkua vapaasti 
ja suoratoistaa musiikkia Bluetooth-laitteiltasi HARMAN TrueStream™ 
-teknologian avulla

SUURI ÄÄNI PIENESSÄ,
LANGATTOMASSA PAKETISSA.

Tehokas JBL-äänentoisto 
• Integroitu Bluetooth-teknologia

• Yhdysrakenteinen päätevahvistin

• Aktiivinen stereokaiutinjärjestelmä

• Slipstream-refleksiputket

Pieni koko, upea ulkonäkö 
• 3,5mm:n (1/8") kuulokeliitäntä

• Upea JBL-muotoilu 

• Kompakti ja kannettava

• Automaattinen virransäästötoiminto

Langattomat pöytäkaiuttimet antavat medialaitteillesi
parhaan äänentoiston – tyylikkäässä ja pienikokoisessa kuoressa.

LEGENDAARISTA ÄÄNENTOISTOA VUODESTA 1946

Värit:



Älä anna koon hämätä. Pienikokoisten tietokonekaiuttimien tehokas, omintakeinen
JBL-äänentoisto vastaa korkeita odotuksiasi.

TÄRKEIMMÄT 
OMINAISUUDET

Koe elokuvateatterin äänentoisto kotitieto-
koneesi ääressä. Aktiivisen stereokaiutinjärjest-
elmän akustinen suorituskyky takaa sävykkään 
äänentoiston ja aidon tilavaikutelman.

Toista musiikkia Bluetooth-laitteeltasi
välittömästi ja ilman rajoituksia HARMAN 
TrueStreamin-teknologia avulla – voit yhdistää 
kaiuttimiin iPhonen, iPadin, tablet-laitteen, 
MP3-soittimen, kannettavan tietokoneen tai 
minkä tahansa muun Bluetooth-laitteen.

Yhdysrakenteinen päätevahvistin tuottaa 
runsaasti tehoa ja takaa tasaisen toiminnan. 
Siksi toimintaelokuvat tekevät lähtemättömän 
vaikutuksen, ja musiikki pitää mielenkiintosi 
ja tunteesi hereillä. Jembe -kaiuttimien 
todenmukainen äänentoisto on aina uskollinen 
alkuperäiselle äänitteelle.

Integroitu Bluetooth-teknologia

Kaksiosainen Jembe-kaiutinjärjestelmä on 
tyylikäs ja pienikokoinen. JBL-muotoilun ja 
punoskuvion ansiosta kaiuttimet näyttävät yhtä 
upeilta kuin miltä ne kuulostavat. 

Slipstream-refleksiputket mahdollistavat 
todella voimakkaan, mutta upean säröttömän 
bassotoiston. Yhdistä kaiuttimet tietokoneeseen 
tai musiikkisoittimeesi, niin kuulet ja tunnet aidon 
bassoäänen.

Yhdistä omat kuulokkeesi ja nauti 
henkilökohtaisemmasta kuuntelukokemuksesta 
yhdysrakenteisen 3,5mm:n kuulokeliitännän 
avulla.

Jos äänisignaalia ei havaita kolmeen 
minuuttiin, Jembe Wireless -kaiuttimet siirtyvät 
virransäästötilaan. Kun äänisignaali jälleen 
havaitaan, kaiuttimet heräävät nopeasti. Kaikki 
tämä täysin automaattisesti.

Yhdysrakenteinen päätevahvistin Aktiivinen stereokaiutinjärjestelmä

Slipstream-refleksiputket 3,5mm:n kuulokeliitäntä Upea JBL-muotoilu

Automaattinen virransäästötoiminto



Paketti sisältää:
• 2 Jembe Wireless -tietokonekaiutinta
• 1 verkkovirtasovitin
• Pikakäyttöopas

LAITTEEN TIEDOT
 
Teho
•  6W kaiutinta kohden @ 1% THD

Mitat (L x S x K)
•  106mm x 106mm x 135mm 

(4-3/16" x 4-3/16" x 5-5/16")

Impedanssi
• > 5 kohmia

Signaali-kohinasuhde
• > 80dB

Taajuusvaste
• 80Hz – 20kHz

Tuloherkkyys
• 250 mV ilmoitetulla teholla

Tehontarve
• 12V DC, 1,5 A

Virrankulutus
• 0,5W (valmiustila), 20W (maksimi)

Hyväksyntä
• CE

Rekisteröimällä tuotteesi verkossa saat 
ammattilaisten vinkkejä, joiden avulla saat 
äänentoistostasi kaiken irti.

www.jbl.com/registermyproduct

Laitetiedot tekevät vaikutuksen vaativaankin kuulijaan.

TEKNISET TIEDOT
JBL® JEMBE™ WIRELESS 
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