Bluetooth-højttaler med clockradio med DAB/DAB+/FM

Begynd din dag med JBL Pro Sound.

Funktioner

Vågn op til JBL Pro Sound. JBL Horizon 2 fuldender ethvert soveværelse med det velkendte

Tilpas din morgenalarm

runde design, stemningsfulde LED-lys og DAB/DAB+/FM-radio. Den store LCD-skærm viser

Kraftfuld JBL Pro Sound

tid, alarmindstillinger og radioinformation, mens det moderne tekstilmateriale matcher ethvert

Hør dine foretrukne radiostationer

interiør. Vælg en af de mange alarmlyde eller din foretrukne radiostation på DAB, DAB+ eller FM.

Afspil al din musik trådløst via Bluetooth

Med den brugervenlige drejeknap kan du indstille og udsætte alarmer, justere lydstyrken eller

Stemningsfuldt lys

slå stemningslyset til og fra. JBL Horizon 2 er perfekt til natbordet med to praktiske USB-porte,

To USB-porte oplader dine enheder

der oplader dine enheder.

S e alt ved at kaste et blik på den store
LCD-skærm
Brugervenlig drejeknap

Bluetooth-højttaler med clockradio med DAB/DAB+/FM

Hvad er der i æsken:

Funktioner og fordele
Tilpas din morgenalarm
Gør din alarm personlig med flere lydvalg. Vælg din foretrukne radiostation eller en af de
indbyggede alarmlyde. Indstil forskellige alarmer til dig og din partner.
Kraftfuld JBL Pro Sound
Fyld rummet op med imponerende JBL Pro Sound, uanset om du afspiller musik via Bluetooth eller
lytter til din foretrukne radiostation.
Hør dine foretrukne radiostationer
JBL Horizon 2 clockradioen kan vække dig – eller holde dig med selskab – med DAB, DAB+ og
FM-radiostationer. Tre forudindstillede knapper fører dig direkte til dine yndlingsstationer.
Afspil al din musik trådløst via Bluetooth
Forbind nemt via Bluetooth, og spil musik fra dine foretrukne streamingstjenester eller playlister.
Stemningsfuldt lys
Det stemningsfulde lys er ideelt som natlys. Det bløde lys gør dit soveværelse mere hyggeligt.
To USB-porte oplader dine enheder
Oplad din mobil eller tablet, eller to andre USB-aktiverede enheder, med de praktiske USB-porte.
Se alt ved at kaste et blik på den store LCD-skærm
Tjek hurtigt tid, dato, alarmindstillinger og radioinformation på frontens LCD-skærm. Den
indbyggede sensor justerer automatisk lysstyrken, så den passer til omgivelserne.
Brugervenlig drejeknap
Den brugervenlige drejeknap har flere praktiske funktioner. Rotér knappen for at vælge, hvornår du vil
vækkes. Du kan også udsætte alarmen (snooze), justere lydstyrken og slå stemningslyset til og fra.
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Horizon 2 DAB
Adapter
Lille kort antenne
Lynguide / Sikkerhedsark / Garantibevis

Tekniske speciﬁkationer:
Generelle specifikationer
Modelnr.: JBL Horizon 2
Transducer: 2 x 1,5”/2 x 38mm
Udgangseffekt: 2 x 4W RMS
Frekvensområde: 75 Hz - 20 KHz (-6 dB)
Signal-til-støj-forhold: >80 dB
Strømforsyning: 13 V/2,2 A
Alarm-back-up-batteri: CR2032
USB-stik til opladning: 5 V/2 A (maximum)
Specifikation for det trådløse system
Bluetooth®-version: 4.2
Bluetooth®-profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth®-senders frekvensområde:
2,400 – 2,4835 GHz
Bluetooth®-sendereffekt: 0-7 dBm (EIRP)
Bluetooth®-sendermodulation:
GFSK/ π/4 DQPSK/8 DPSK
Radiospecifikation
FM-frekvensområde: 87,5 MHz – 108 MHz
(varierer fra land til land)
DAB tuningsområder: 174,928 MHz –
239,200 MHz (Bånd-III)
Mål
Mål: (B x H x D): 178 x 162 x 75,7 mm
Vægt: 0,81 kg
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