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Ääni, jonka voit nähdä

Valaise hetki JBL Pulse 5:n huomiota herättävällä, yksilöitävällä 360 asteen valoshow'lla, 
joka on synkronoitu musiikkisi rytmiin, samalla kun sen kaiutinelementti vapauttaa syvän 
bassotoiston ja rohkean JBL Original Pro Sound -äänen kaikkiin suuntiin. Tukevan hihnan 
ansiosta voit ottaa kannettavan pöly- ja vesitiiviin Bluetooth-kaiuttimen mukaan niin 
takapihalle kuin uimarannalle ja pidemmällekin. Tanssi aamuun asti 12 tunnin soittoajalla tai 
käytä PartyBoost-toimintoa useiden yhteensopivien kaiuttimien liittämiseen yhteen aina, kun 
haluat lisätä ääntä – ja tehostaa tunnelmaa.

Kannettava Bluetooth-kaiutin, jossa valoshow
PULSE5
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Ominaisuudet ja hyödyt

Katseen vangitseva 360 asteen valoshow
Piristä öitäsi 360 asteen katseen vangitsevilla väreillä, jotka on synkronoitu suosikkikappaleidesi 
rytmiin. Voit myös piristää mielialaasi mukauttamalla isompaa ja rohkeampaa valoshow'ta Pulse 
5:n läpinäkyvällä ulkorungolla JBL Portable -sovelluksen avulla.

Rohkea ääni ja syvä bassotoisto kaikkiin suuntiin
Nautit puhtaasta ja rohkeasta JBL Original Pro Sound -äänestä, joka säteilee kaikkiin suuntiin 
erillisen diskanttielementin ja ylös suuntaavan basso/keskiäänielementin ansiosta. Lisäksi 
kaiuttimen pohjassa oleva passiivisäteilijä tuottaa syvän bassotoiston, joten voit todella tuntea 
musiikin.

IP67:n mukaisesti pöly- ja vesitiivis
Uima-altaan reunalle. Puistoon. JBL Pulse 5 on luokitukseltaan IP67, joten se on vesitiivis ja 
pölynkestävä. Voit siis ottaa kaiuttimesi mukaan minne vain.

12 tuntia toistoaikaa
Tartu hetkeen ja nauti – päivällä tai yöllä, jopa 12 tunnin akunkestolla yhdellä latauksella.

Langaton Bluetooth-suoratoisto
Kytke kaiuttimeen langattomasti jopa 2 älypuhelinta tai tablettia ja kuuntele niitä vuorotellen 
nauttien upeasta JBL Pro Sound -äänentoistosta.

Pidä hauskaa PartyBoost-toiminnon avulla
PartyBoost-toiminnon ansiosta saadaan stereoääni käyttämällä kahta kaiutinta, jotka ovat 
yhteensopivia JBL PartyBoost -toiminnon kanssa. Yhdistämällä useita tällaisia kaiuttimia 
äänentoistomahdollisuudet ovat loputtomat.

Kannettava Bluetooth-kaiutin, jossa valoshow
PULSE5

Ominaisuudet ja hyödyt
Yleinen erittely 
	Mallinro: JBL Pulse 5
	Kaiutinelementit: 1 x 64 mm:n bassoelementti 

/ 1 x 16 mm:n diskanttielementti
	Antoteho: Bassoelementti 30 W RMS; 

diskanttielementti 10 W RMS
	 Virtalähteen tuloliitäntä: 5 V 3 A
	Taajuusvaste: 58 Hz – 20 kHz (aksiaalinen, -6 

dB)
	Häiriöetäisyys: > 80 dB
	Akun tyyppi: Litiumionipolymeeriakku 27 Wh 

(vastaa arvoja 3,6 V / 7 500 mAh)
	Akun latausaika: < 4 tuntia (5 V / 3 A)
	Musiikin toistoaika: jopa 12 tuntia (riippuu 

äänenvoimakkuuden tasosta ja audiosisällöstä)
	Kaapelin tyyppi: USB-C-latauskaapeli
	Kaapelin pituus: 1 200 mm / 47,2 tuumaa

 
Bluetooth-spesifikaatiot:
	Bluetooth®-versio: 5.3
	Bluetooth®-profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 2,4–

2,4835 GHz
	Bluetooth®-lähettimen teho: <10 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-lähettimen modulaatio: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DPSK
	2,4 GHz SRD taajuusalue: 2 407 – 2 475 MHz 
	SRD lähettimen teho: ≤ 13 dBm (EIRP)

Tuotteen mitat
	Mitat (L x K x S): 107 x 214 x 131 mm
	Nettopaino: 1,47 kg

 
Pakkauksen mitat
	Mitat (L x K x S): 254 x 145 x 143 mm
	Bruttopaino: 2,2 kg

 

Pakkauksen sisältö
1 x JBL Pulse 5

1 x JBL-merkillä varustettu USB C-kaapeli

1 x pikaopas

1 x turvallisuustiedote 

1 x takuukortti


