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Bärbar Bluetooth-högtalare

Spela och ladda hur länge du vill

Nu presenteras den ultimata bärbara, vattentåliga Bluetooth-högtalaren JBL Charge 4 

med kraftfullt ljud och inbyggd batteribank för laddning av dina enheter. Den innehåller ett 

patenterat egenutvecklat element och två JBL basreflektorer som ger ett kompakt ljud med 

djup bas. Det laddningsbara litiumjon-batteriet med hela 7 500 mAh kapacitet ger upp till 

20 timmars speltid. På högtalaren finns ett praktiskt USB-uttag för snabb laddning av dina 

enheter, exempelvis mobiltelefon, så du behöver aldrig mer riskera att batteriet tar slut. 

Charge 4 har en kraftig design, ett hölje med täthetsklass IPX7 och finns i en serie häftiga 

färger. Tack vare JBL Connect+ går det att koppla ihop mer än 100 JBL Connect+-högtalare 

trådlöst för en ännu bättre musikupplevelse.
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Bärbar Bluetooth-högtalare

Detta finns i lådan:
1 x JBL Charge 4
1 x USB-kabel typ C
1 x Snabbguide
1 x Garantikort
1 x Säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
		Bluetooth®-version: 4.2

		Stöd för: A2DP V1.3, AVRCP V1.6

		Element: 50 x 90 mm

		Märkeffekt: 30 W RMS

		Frekvensåtergivning: 60Hz–20kHz

		Signal/brus-förhållande: >80 dB

		Batterityp: Litiumjonpolymer 27 Wh 
(motsvarar 3,6 V, 7500 mAh)

		Batteriladdningstid: 4 timmar (5V/2,3A)

		Musikspeltid: Upp till tjugo timmar (beroende 
på volym och ljudinnehåll)

		USB-laddning ut: 5 V / 2 A (max)

		Bluetooth®-sändareffekt: 0–20 dBm

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

		Bluetooth®-sändarmodulering: GFSK,  
π/4 DQPSK, 8DPSK

		Mått (W x D x H): 220 x 95 x 93mm

		Vikt: 965g

Funktioner och fördelar 

Trådlös Bluetooth-strömning
Anslut upp till två mobiltelefoner eller surfplattor trådlöst till högtalaren och turas om att spela 
med kraftfullt stereoljud.

20 timmars speltid
Inbyggt laddningsbart litiumjon-batteri på 7 500 mAh ger upp till 20 timmars speltid och kan 
ladda upp andra enheter via USB-uttaget.

IPX7-vattentät
Ta med Charge 4 till stranden eller poolen utan att oroa dig för stänk eller att den hamnar i 
vattnet.

JBL Connect+
Förstärk musikupplevelsen till episka nivåer och skapa perfekt partystämning genom trådlös 
anslutning av mer än 100 JBL Connect+-högtalare.

Hållbart tyg och robust material
Det rejäla tygmaterialet och det robusta gummihöljet gör att din högtalare klarar av alla dina 
äventyr.

JBL Bass Radiator
Två passiva element ger ett kraftfullt, iöronfallande JBL-ljud som ljuder starkt och klart.


