
Ljud du kan se.
Kickstarta festen med JBL:s signaturljud och ett bländande LED-ljusspel i 360 

grader. Den hållbara, IPX7-klassade designen lyser upp och låter musiken flöda 

i upp till 12 timmar på en laddning. Tryck på appen JBL Connect för att ändra 

ljudbesvarande färger och mönster och anslut fler JBL PartyBoost-kompatibla 

högtalare för ett storstilat party.

Funktioner

 Lys upp kvällen

 Följ rytmen var som helst

 Dansa tills morgonen gryr

  Den är vattentålig enligt IPX7 – du kan njuta av 
musiken vid vattnet

 Det finns en app för det

 Låt festligheterna börja med PartyBoost

 Skaka den för att synka ditt ljusspel
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Funktioner och fördelar  

Lys upp kvällen
Pulse 4 lyser upp kvällens mörker med ett hissnande högupplöst ljusspel i 360 
grader.

Följ rytmen var som helst
Pulse 4 levererar JBL:s signaturljud i alla riktningar med sin genialiska 
högtalaruppsättning i 360 grader. 

Dansa tills morgonen gryr
Är du redo för den rätta rytmen? Pulse 4 levererar upp till 12 timmars partymusik 
på en uppladdning.

Den är vattentålig enligt IPX7 – du kan njuta av musiken vid vattnet
Ta med dig dina högtalare vart som helst. Poolparty? Perfekt! Plötsligt skyfall? 
Inga problem. Strandfest? Pulse 4 är vattentålig enligt IPX7 ner till en meters 
djup för häftig utomhusunderhållning.

Det finns en app för det
Ladda ner JBL Connect-appen och rodda ditt party på ett smidigt sätt. Gör 
musiken synlig med olika ljusspelsteman, eller skapa ditt eget ljusspel. Är du 
redo att dra upp volymen? Förvandla högtalaren till ett omgivande ljusspel 
oavsett om musiken är på eller av.

Låt festligheterna börja med PartyBoost
Med Partyboost kan du parkoppla två PartyBoost-kompatibla högtalare och få 
ett kraftfullt stereoljud eller koppla samman flera PartyBoost-enheter för att 
verkligen höja stämningen.

Skaka den för att synka ditt ljusspel
Det kan inte bli enklare att ansluta ditt LED-ljusspel till andra Pulse 4-enheter i 
närheten. Håll bara högtalaren i närheten och skaka för att synka den. 
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Tekniska specifikationer:
  Bluetooth-version: 4.2

  Stöd för: A2DP V1.3, AVRCP V1.6

  Element: 2.25 tum

  Märkeffekt: 20W R.M.S

  Frekvensåtergivning: 70Hz – 20kHz

  Signalbrusförhållande: >80dB

  Batterityp: Litiumjonpolymer 26Wh (3,6 V, 7260 mAh)

  Batteriladdningstid: 3.5 timmar (5V / 3A)

  Speltid: Hasta 12 horas (varía según el nivel de brillo y 
volumen y el contenido de audio)

  Bluetooth-sändareffekt: ≤10dBm

  Bluetooth-sändarens frekvensområde: 2,402–2,480GHz

  2.4GHz SRD Frekvensrange: 2.407 – 2.475GHz

  Bluetooth-sändarens modulering: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

  Mått (B x D x H): 96 x 96 x 207mm

  Vikt: 1260g
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