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Voit toistaa ja ladata loputtomasti.
JBL Charge Essential -kaiuttimen ansiosta seikkailusi kestävät vieläkin pidempään. Tässä 

kannettavassa Bluetooth-kaiuttimessa on tehokas alkuperäinen JBL Pro Sound sekä kätevä 

virtapankki – kaikki yhdessä vankassa ja kestävässä paketissa. Kätevän USB-portin avulla voit 

ladata laitteesi nopeasti – näin voit esitellä DJ-taitojasi pidempään. Soittamasi kappaleet saavat 

kaikki tanssilattialle.Siitä pitävät huolen kaksi passiivisäteilijää, jotka tehostavat syvälle ulottuvaa 

täyteläistä bassoa. Kaiuttimessa on toistoaikaa 20 tuntia ja sen rakenne on IPX7-vesitiivis, joten 

juhlasi pysyvät käynnissä, minne ikinä elämä sinut viekin.
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Tekniset tiedot
Yleiset tekniset tiedot
	Mallin nro: JBL Charge Essential
	Kaiutinelementti: 2 x 50 mm
	Lähtöteho: 2 x 10 W RMS
	Nimellinen lähtöteho: 2 x 10 W RMS

 	Virtalähteen tuloliitäntä: 5 V / 2 A
	Taajuusvaste:  65 Hz – 20 kHz 
	Häiriöetäisyys: > 80 dB
	Akun tyyppi: Litiumionipolymeeriakku 

22,2 Wh (vastaa arvoja 3,7 V / 6 000 mAh)
	Akun latausaika: 4 tuntia (5 V / 2 A)
	Musiikin toistoaika: jopa 20 tuntia 

(riippuu äänenvoimakkuuden tasosta ja 
audiosisällöstä)

USB-määritys
	USB-portti: A-tyyppi
	USB-luokitus: 5 V:n tasavirta, 2 A 

Langattoman yhteyden tiedot
	Bluetooth®-versio: 4.1
	Bluetooth®-profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.5
	Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 

2 402 – 2 480 MHz
	Bluetooth®-lähettimen teho: ≤ 9 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-lähettimen modulaatio: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DPSK
Mitat
	Mitat (L x K x S): 213 x 89,7 x 87 mm
	Paino: 0,77 kg

Ominaisuudet ja hyödyt 
Langaton Bluetooth-suoratoisto
JBL Charge Essential voi luoda langattoman yhteyden jopa kahteen älypuhelimeen tai tablettiin. 
Näin voitte vuorotella DJ:n paikalla ja käynnistää musiikkitaistelun.

20 tunnin toistoaika
Älä stressaa pikkujutuista – kuten kaiuttimen akun lataamisesta. JBL Charge Essential takaa 
jopa 20 tunnin toistoajan – näin voit soittaa musiikkia kauemmin ja kovempaa.

Vesitiivis IPX7-rakenne suojaa kaiutinta kastumiselta
Ota kaiuttimesi mukaan minne tahansa. Bileet uima-altaalla? Täydellistä. Äkillinen kaatosade? 
Ei haittaa. Päivä rannalla? JBL Charge Essential on IPX7-luokituksen mukaisesti vesitiivis, joten 
voit nauttia musiikista ulkona huoletta.

Kiinteä virtapankki
Näitä bileitä ei pysäytä mikään. Sisäänrakennetulla virtapankilla ja kätevällä USB-portilla JBL 
Charge Essential varmistaa, että kaikissa laitteissa on virtaa ja että ne ovat toimintavalmiit.

Vankka ja rakennettu kestämään
Mikään seikkailu ei ole liian iso. Kestävän kangasmateriaalin sekä vankan kumipäällyksen 
ansiosta kaiutin toimii loistavasti kaikissa olosuhteissa.

Nauti voimakkaasta ja selkeästä bassosta
Musiikki kuuluu voimakkaana ja selkeänä kahdella passiivibassosäteilijällä, jotka takaavat 
tehokkaan, JBL:lle tunnusomaisen äänentoiston.

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Charge Essential
1 x Mikro-USB-kaapeli
1 x Turvallisuustiedote
1 x Pikaopas
1 x Takuukortti
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