Bärbar vattentät högtalare med powerbank

Spela och ladda hur mycket du vill.

Funktioner

Ta festen med dig oavsett väder. Högtalaren JBL Charge 5 levererar JBL Pros kraftfulla

JBL Pros kraftfulla originalljud

originalljud med optimerad lång slaglängd, separat diskantelement och dubbla pulserande

20 timmars speltid

JBL-baselement. Upp till 20 timmars speltid och en praktisk powerbank för att hålla

Vatten- och dammtät enligt IP67

dina enheter laddade hela natten. Regn? Spillda drycker? Sand? Ingen fara! Charge 5 är

Trådlös Bluetooth-strömning

vatten- och dammtät enligt IP67 och överlever allt. Tack vare PartyBoost kan du ansluta

Ännu roligare med PartyBoost

flera JBL PartyBoost-högtalare och få ett ljud som är tillräckligt stort för alla. Med helt nya

Ladda med den inbyggda powerbanken

färger inspirerade av de senaste gatutrenderna är den lika snygg som den låter.

Bärbar vattentät högtalare med powerbank

Tekniska specifikationer

Funktioner och fördelar
JBL Pros kraftfulla originalljud
Ta JBL Pro-ljudet med dig. JBL Charge 5 har ett optimerat element med lång slaglängd, ett
separat diskantelement och dubbla JBL-baselement, och alla levererar ett imponerande fylligt
och klart ljud. Få det där ljudet som fyller upp rummet, även utomhus.
20 timmars speltid
Det roliga behöver inte ta slut. JBL Charge 5 håller igång festen både dag och natt med
otroliga 20 timmars batteritid.
Vatten- och dammtät enligt IP67
Till poolen. Till parken. JBL Charge 5 är vatten- och dammtät enligt IP67, så du kan ta med din
högtalare överallt.
Trådlös Bluetooth-strömning
Anslut upp till två mobiltelefoner eller surfplattor trådlöst till högtalaren och turas om att spela
låtar med JBL Pro-ljud.
Ännu roligare med PartyBoost
Med Partyboost kan du parkoppla två PartyBoost-kompatibla högtalare och få ett kraftfullt
stereoljud eller koppla ihop flera PartyBoost-enheter för att verkligen höja stämningen.
Ladda med den inbyggda powerbanken
Pausa inte festen. En inbyggd powerbank låter dig ladda dina enheter utan att pausa musiken.

Detta ﬁnns i lådan:
1 x JBL Charge 5
1 x USB-kabel typ C
1 x Säkerhetsblad
1 x Snabbguide
1 x Garantikort
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Allmänna specifikationer
Modellnr: JBL Charge 5
Element: 52 mm x 90 mm baselement,
20 mm diskantelement,
Nominell utgångseffekt: 30 W RMS
baselement, 10 W RMS diskantelement
Frekvensåtergivning: 60 Hz–20 kHz
Signal/brus-förhållande: > 80 dB
Batterityp: Litiumjon-polymer 27 Wh
(motsvarande 3,6 V/7 500 mAh)
Batteriladdningstid: 4 timmar (5 V/3 A)
Musikspeltid: Upp till 20 timmar (beroende på
volymnivå och ljudinnehåll)
USB-specifikation
USB-port: Typ C
USB (märkdata): 5 V/2 A (max)
Trådlös specifikation
Bluetooth®-version: 5.1
Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth®-sändarens frekvensområde:
2 400 MHz – 2 483.5 MHz
Bluetooth®-sändareffekt: ≤ 20 dBm (EIRP)
Bluetooth®-sändarmodulering:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Mått
Mått (B x H x D): 223 x 96,5 x 94 mm
Vikt: 0,96 kg
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