
Ääni, jonka voit nähdä.
Polkaise juhlasi käyntiin JBL:lle ominaisella soinnilla ja häikäisevän upealla  

LED-valoesityksellä, joka kuuluu ja näkyy joka suuntaan. Tukeva ja vesitiivis  

IPX7-rakenne loistaa kirkkaana ja huolehtii siitä, että musiikki soi yhdellä 

latauksella jopa 12 tunnin ajan. Muuta ääneen reagoivia värejä ja kuvioita  

JBL Connect -sovelluksella ja liitä yhteen muiden JBL PartyBoost -yhteensopivien 

kaiuttimien kanssa tehdäksesi juhlistasi eeppiset.

Ominaisuudet

 Valoa yöhön

 Tunne musiikin rytmi kaikkialla

 Tanssi läpi koko yön tai päivän

 Vesitiivis IPX7-rakenne suojaa kaiutinta kastumiselta

 Siihen on sovellus

 Pidä hauskaa PartyBoost-toiminnon avulla

 Ravista sitä valoesityksen synkronoimiseksi
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Ominaisuudet ja hyödyt 
Valoa yöhön
Pulse 4 loistaa yössä upealla korkearesoluutioisella 360 asteen LED-
valoesityksellään.

Tunne musiikin rytmi kaikkialla
Pulse 4 toistaa JBL:lle ominaista sointia joka suuntaan nerokkaalla 360 asteen 
kaiutinsijoittelullaan. 

Tanssi läpi koko yön tai päivän
Oletko valmis bilettämään? Pulse 4:llä juhlat kestävät jopa 12 tuntia yhdellä 
latauksella.

Vesitiivis IPX7-rakenne suojaa kaiutinta kastumiselta
Ota kaiuttimesi mukaan minne tahansa. Bileet uima-altaalla? Täydellistä. 
Äkillinen kaatosade? Ei haittaa. Päivä rannalla? IPX7-vesitiivis Pulse 4 kestää 
upottamisen veteen jopa metrin syvyyteen, joten voit nauttia musiikista ulkona 
huoletta.

Siihen on sovellus
Lataa JBL Connect -sovellus ja hallitse juhliasi helposti. Tee musiikkisi näkyväksi 
erilaisilla valmiilla valoesityksillä tai luo oma esityksesi. Aika rauhoittua? Voit 
luoda kaiuttimella tunnelmavalaistuksen myös silloin, kun musiikki on pois 
päältä.

Pidä hauskaa PartyBoost-toiminnon avulla
PartyBoost-toiminnon ansiosta voit käyttää kahta JBL PartyBoost -yhteensopivaa 
kaiutinta stereoäänen tuottamiseen. Lisäksi voit piristää bileitä entisestään 
yhdistämällä useita JBL PartyBoost -yhteensopivia kaiuttimia.

Ravista sitä valoesityksen synkronoimiseksi
LED-valoesityksen liittäminen muihin lähellä oleviin Pulse 4-kaiuttimiin ei voisi 
olla helpompaa. Pidä vain kaiutinta lähellä ja ravista sitä sen synkronoimiseksi.
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Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Pulse 4

1 x JBL:n oma C-tyypin kaapeli

1 x Pikaopas

1 x Turvallisuustiedote 

1 x Takuukortti

Tekniset tiedot:
  Bluetooth-versio: 4.2

  Tuki: A2DP V1.3, ACRCP V1.6

  Kaiutinelementti: 2.25 tuumaa

  Nimellisteho: 20W R.M.S

  Taajuusvaste: 70Hz – 20kHz

  Häiriöetäisyys: >80dB

  Akku: Litium-ionipolymeeri 26 Wh (3.6V, 7260mAh)

  Akun latausaika: 3.5 tuntia (5V / 3A)

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

  Bluetooth-lähettimen teho: ≤10dBm

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

  2.4GHz SRD Taajuusalue: 2.407 – 2.475GHz

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

  Mitat (L x S x K): 96 x 96 x 207mm

  Paino: 1260g
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