Przenośny głośnik Bluetooth

Potężny dźwięk, teraz w wersji przenośnej.
JBL Xtreme to zaawansowany przenośny głośnik Bluetooth wykorzystujący cztery aktywne
przetworniki i dwie widoczne membrany pasywne JBL, który generuje potężny, budzący
podziw dźwięk w trybie stereo. Głośnik ten, zasilany przez potężny akumulator litowo-jonowy
o pojemności 10 000 mAh, który zapewnia 15 godzin odsłuchu oraz dwa wyjścia USB
do ładowania innych urządzeń, pozwoli Ci cieszyć się muzyką tak długo, jak tego chcesz.
Możesz mieć pewność, że głośnik BL Xtreme dostarczy Ci wielu wrażeń, bez względu na
okoliczności – w pomieszczeniu, na zewnątrz, na spotkaniu przy basenie czy podczas grilla
– jego odporna na zachlapanie konstrukcja jest dostępna w kolorach czarnym, niebieskim
i czerwonym. Model Xtreme wykorzystuje również wbudowany głośnik z funkcją tłumienia
zakłóceń i echa, dzięki czemu idealnie się sprawdza podczas połączeń konferencyjnych,
a także technologię bezprzewodowego łączenia wielu głośników JBL Connect, która pozwala
zwiększyć wrażenia z odsłuchu.
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Przenośny głośnik Bluetooth

Cechy i korzyści

Specyfikacje techniczne

Bezprzewodowe przesyłanie strumienia audio przez Bluetooth
Podłącz bezprzewodowo nawet trzy smartfony lub tablety, aby odtwarzać za ich pomocą muzykę
wydobywającą się z potężnie brzmiącego głośnika.

Wersja Bluetooth®: 4.1

Wysoce pojemny akumulator 10 000 mAh
Wbudowana bateria litowo-jonowa zapewnia nawet 15 godzin odtwarzania muzyki i pozwala
ładować inne urządzenia przez port USB.

Przetwornik: Głośnik niskotonowy 2 x 63 mm;

Zestaw głośnomówiący
Odbieraj krystalicznie czyste połączenia z poziomu głośnika za dotknięciem jednego przycisku,
korzystając z funkcji tłumienia zakłóceń i usuwania echa.
Odporność na zachlapanie
Odporność na zachlapanie oznacza spokój, gdy pada deszcz lub gdy głośnik zostanie niechcący
oblany – można go nawet myć pod bieżącą wodą. Nie można go tylko zanurzać w wodzie.
JBL Connect
Stwórz własny system, łącząc ze sobą wiele głośników z technologią JBL Connect, aby wzbogacić
swoje wrażenia ze słuchania muzyki.
Gustowne i trwałe wykonanie
W głośniku zastosowano wzmocnioną konstrukcję gumową, dzięki której będzie służył dłużej, niż
tego oczekujesz.
Membrana pasywna JBL
Usłysz basy, poczuj basy i zobacz basy. Dwie zewnętrzne membrany pasywne najlepiej świadczą o
mocy drzemiącej w tych głośnikach.

Głośnik wysokotonowy: 2 x 35mm
Moc znamionowa: Obwód bi-amp 2 x 20 W
(tryb AC)
Pasmo przenoszenia: 70 – 20kHz
Stosunek sygnału do szumu: >80 dB
Zasilanie: 19V3A
Akumulator: Litowo-polimerowa (37Wh)
Czas ładowania baterii: 3,5 h
Czas odtwarzania muzyki: do 15 godzin
(różni się w zależności od ustawień głośności i
treści audio)
Jedno wyjście USB do zasilania: 1 x 2A
Dwa wyjścia USB do zasilania: 2 x 1A
Moc nadajnika Bluetooth®: 0-4 dBm
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®:
2,402 – 2,480 GHz
Modulacja nadajnika Bluetooth®:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Zawartość zestawu
1 x głośnik JBL XTREME
1 x zasilacz sieciowy
1 x pasek

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

1 x przewodnik szybkiego startu
1 x arkusz informacji o produkcie
1 x karta gwarancyjna

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Wymiary (wys. x szer. x gł.):
126 x 283 x 122 mm
Masa: 2 112g
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