
Tehokas ääni, nyt siirrettävänä.
JBL  Xtreme  on  ylivertainen  kannettava  bluetooth-kaiutin,  joka  tuottaa  vaivattomasti  maata 

järisyttävää,  jykevää  stereoääntä  hyödyntämällä  neljää  aktiivista  kaiutinelementtiä  ja  kahta 

näkyvää passiivista JBL-bassoelementtiä. Massiivinen uudelleen ladattava 10 000 mAh 

kapasiteetin omaava Litiumioniakku, joka tarjoaa jopa 15 tuntia toistoaikaa sekä kahdennettu 

USB-virroitus  takaavat,  että  kaiutin  pitää  musiikkisi  ja  laitteesi  käynnissä  niin  kauan  kuin 

vain haluat. Voit luottaa JBL Xtremen tuottavan jännitystä sinne, missä sitä tarvitaan – sisä- 

ja  ulkokäyttöön,  uima-altaalle  tai  grillijuhliin  pihalla  –  kiitos  sen  roisketiiviin  rakenteen  ja 

tekstiilipintaviimeistelyn, joka on saatavana mustana, sinisenä tai  punainena. Se sisältää lisäksi 

kohinan ja kaiun vaimentavan kaiutinpuhelimen selkeitä neuvottelupuheluita varten sekä JBL 

Connectin, joka voi langattomasti linkittää useita JBL Connect yhteensopivia kaiuttimia yhteen 

nostattaen kuuntelukokemusta.
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 Langaton Bluetooth-suoratoisto
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 JBL Connect

 Elämäntyylimateriaali

 JBL -passiivisäteilijä
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Kannettava Bluetooth-kaiutin

Tekniset tiedot
  Bluetooth®  -versio: 4.1

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

  Kaiutinelementti: Bassokartio 2 x 63mm;

  Diskanttielementti: 2 x 35mm

  Nimellisteho: 2 x 20W Bi-amp (AC-tila)

  Taajuusvaste: 70Hz – 20kHz

  Signaali-kohinasuhde: >80dB

  Virtalähde: 19V 3A

  Akkutyyppi: Litiumionipolymeeri 
(7,4V 5 000mAh)

  Akun latausaika: 3,5h

  Musiikin toistoaika: jopa 15 h 
(vaihtelee äänenvoimakkuuden tason ja 
audiosisällön pohjalta)

  Yksittäinen USB-virroitus: 1 x 2A

  Kahdennettu USB-virroitus: 2 x 1A

  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): 126 x 283 x 122 mm

  Paino: 2112g

Ominaisuudet ja hyödyt 
Langaton Bluetooth-suoratoisto
Voit liittää langattomasti jopa 3 älypuhelinta tai taulutietokonetta kaiuttimeen ja vuorotellen 
toistaa maata järisyttävää, tehokasta, stereoääntä.

Massiivinen 10 000 mAh ladattava akku
Sisään rakennettu litiumioniakku tarjoaa jopa 15 tuntia toistoaikaa ja lataa laitteet kahden 
USB-portin välityksellä.

Kaiutinpuhelin
Ota vastaan kristallin kirkkaita puheluita kaiuttimellasi vain napin painalluksella, kohinan ja 
kaiun vaimentavan kaiutinpuhelimen ansiosta.

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

JBL Connect
Rakenna oma ekosysteemisi yhdistämällä useita JBL Connect -yhteensopivia kaiuttimia yhteen 
nostattaaksesi kuuntelukokemustasi.

Elämäntyylimateriaali
Kestävä kangasmateriaali ja tukeva kuminen kotelo mahdollistavat kaiuttimesi kestävän kaikki 
seikkailusi.

JBL -passiivisäteilijä
Kuule basso, tunne basso, näe basso. Kaksi ulkoista passiivista säteilijää osoittavat, kuinka 
tehokas kaiuttimesi on.

Pakkauksen sisältö

1 x JBL XTREME 1 x Pika-aloitusopas
1 x Virtasovitin 1 x Turvallisuustiedote
1 x Hihna 1 x Takuukortti

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy
Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista.
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