
Kuuntele langattomasti. Lataa loputtomasti. 
Uudistunut JBL Charge 2+ on jättisuurella akulla ja korkealuokkaisella stereoäänentoistolla 
varustettu supertehokas kannettava Bluetooth-kaiutin. Uusi tyylikäs ulkonäkö ja roiskeenkestävä 
rakenne takaavat, että Charge 2+ vie bileet minne tahansa − altaan reunalle tai sateeseen 
tanssimaan − ja tehostaa tunnelmaa JBL-bassokartioilla. Kaiutin saa virtansa 6000 mAh 
akusta, joka tuottaa uskomattomat 12 tuntia soittoaikaa ja mahdollistaa muiden laitteidesi, 
kuten älypuhelimesi tai tablettisi lataamisen USB-portin kautta. Charge 2+ on varustettu myös 
sisäänrakennetulla kaiutinpuhelimella, jossa on kohinaa ja kaikua vaimentava teknologia. Se 
mahdollistaa kristallinkirkkaat puhelut pelkällä napinpainalluksella. Vaihtele DJ-vuoroa ystäviesi 
kanssa ja jaa kaikkien suosikkikappaleet käyttäen kimppakuuntelua, jossa kolme äänilähdettä 
liitetään kaiuttimeen ja näistä kuunnellaan musiikkia vuorotellen.
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Ominaisuudet ja hyödyt
Langaton Bluetooth-virtautus
Suoratoista musiikkia langattomasti älypuhelimestasi tai taulutietokoneestasi.

6000mAh Ladattava akku
Sisäänrakennettu ladattava Li-ion akku tarjoaa jopa 12 tuntia soittoaikaa ja lataa muita laitteita 
USB-portin kautta.

Kaiutinpuhelin
Vastaa puhelimeen kaiuttimellasi vain napin painalluksella – kristallinkirkkaan kuuluvuuden takaa 
kohinaa ja kaikua vaimentava kaiutinpuhelin.

Roiskeenkestävä
Roiskeenkestävä tarkoittaa, ettei sinun tarvitse huolehtia sateesta tai roiskeista. Voit jopa puhdistaa 
laitteen juoksevan veden alla. Älä kuitenkaan upota sitä nesteeseen.

Kimppakuuntelu
Musiikinkuuntelu ei ole koskaan ollut näin sosiaalista. Ystäviesi kanssa voit yhdistää jopa 3 
musiikkilähdettä samaan Charge 2+ -kaiuttimeen ja kuunnella kaikkien suosikkikappaleita 
vuorotellen.

JBL Bassosäteilijä
Kuule basso, tunne basso, näe basso. Kaksi ulkoista passiivisäteilijää näyttävät, kuinka tehokas 
kaiuttimesi on.

Pakkauksen sisältö
1 x JBL CHARGE 2+ 
1 x 5 V 2,3 A USB-sovitin 
1 x mikro-USB-kaapeli 
1 x Turvallisuustiedote 
1 x Pikaopas 
1 x Takuukortti 

Tekniset tiedot 
		Bluetooth-versio: 3.0

	Tuki: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6, 
HSP V1.2

	Kaiutinelementti: 2 x 45 mm

	Lähtöteho: 15 W

	Taajuusvaste: 75Hz – 20kHz

	Signaali-kohina-suhde: >80 dB

	Virtalähde: 5V DC USB-lähtö: 5V 2,1A 
(maksimi)

	Akkutyyppi: Litiumionipolymeeri 
(3,7V, 6000 mAh)

	Akun latausaika: 4 tuntia @ 1,8A

	Musiikin toistoaika: jopa 12 tuntia 
(vaihtelee äänenvoimakkuuden tason ja 
audiosisällön mukaan) 

	Bluetooth-lähettimen teho: 0-4 dBm

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

	Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, 
π/4 DQPSK, 8 DPSK

	Mitat (K x L x S): 79 x 185,2 x 79 mm

	Paino: 600 g
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