
Lyt trådløst. Oplad endeløst.
Den fornyede JBL Charge 2+ er en ultra-kraftfuld, bærbar Bluetooth-højttaler med 
kæmpe batteri og stereolyd i høj kvalitet. Charge 2+ er opdateret med et nyt look og et 
stænksikkert design, så du trygt kan feste ved poolkanten eller danse i regnen, mens du 
oplever kraften fra JBL’s basradiatorer. Højttaleren rummer et batteri på 6.000 mAh, som 
leverer forbløffende 12 timers spilletid. Du kan endda oplade din mobiltelefon, tablet og 
andre apparater gennem USB-stikket. Charge 2+ gengiver håndfri mobilsamtaler uden støj 
og ekko, så du kan foretage krystalklare opkald med et tryk på en knap. Giv den som DJ 
sammen med vennerne, og del alles yndlingsmusik med “Social mode”, som forbinder op 
til tre afspillere, der kan skiftes til at levere musikken.

Funktioner
 Trådløs afspilning med Bluetooth

 6.000 mAH genopladeligt batteri

 Håndfri mobil-samtaler

 Stænksikker

 Del musikken

 JBL-basradiator
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Funktioner og fordele
Trådløs afspilning med Bluetooth
Afspil stereolyd i høj kvalitet fra din mobil eller tablet.

6.000 mAH genopladeligt batteri
Det indbyggede genopladelige Li-ionbatteri giver op til 12 timers spilletid og kan oplade andre 
apparater gennem USB-stikket.

Håndfri mobil-samtaler
Besvar opkald fra din højttaler med et tryk på en knap – i krystalklar kvalitet uden støj og ekko.

Stænksikker
Stænksikker betyder, at du ikke længere behøver bekymre dig om regn eller spildte væsker.
Du kan tilmed rengøre den i rindende postevand. Undgå blot at nedsænke den.

Del musikken
Aldrig før har musik været så social: Slut op til tre musikkilder til den samme Charge 2+, og lyt til 
alles yndlingsmusik.

JBL-basradiator
Hør bassen, føl bassen, se bassen. De to udvendige passive radiatorer udstiller kraften i din højttaler.

Hvad er der i æsken
1 stk. JBL CHARGE 2+
1 stk. 5 V 2,3 A USB-adapter
1 stk. Micro USB-kabel
1 stk. sikkerhedsark
1 stk. lynstartguide
1 stk. garantikort

Tekniske specifi kationer
  Bluetooth-version: 3.0

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

  Transducer: 2 x 45 mm

  Udgangseffekt: 15 W

  Frekvensområde: 75 Hz – 20 kHz

  Signal til støj-forhold: >80 dB

  Strømforsyning: 5 V DC USB-udgang:
5 V 2,1 A (maks.)

  Batteritype: Litiumionpolymer
(3,7 V, 6.000 mAh)

  Batterigenopladningstid: 4 timer ved 1,8 A

  Musikafspilningstid: op til 12 timer
(afhænger af lydstyrke og indhold) 

  Bluetooth-sendeeffekt: 0-4 dBm

  Bluetooth-sendeeffektområde:
2,402-2,480 GHz

  Bluetooth-sendermodulation: GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK

  Mål (H x B x D): 79 x 185,2 x 79 mm

  Vægt: 600 g
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