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Lyd, du kan se

Oplys øjeblikket med det iøjnefaldende 360-graders lysshow i JBL Pulse 5, der kan tilpasses 
og synkroniseres til rytmen i din musik. Den opadrettede enhed frigiver dyb bas og kraftfuld 
JBL Original Pro Sound i alle retninger. Den robuste rem giver dig mulighed for at tage den 
bærbare støv- og vandtætte Bluetooth-højttaler med dig fra din baghave til stranden eller 
endnu længere væk. Dans indtil daggry med 12 timers afspilningstid, eller brug PartyBoost 
til at parre flere kompatible højttalere, når du vil øge lydstyrken – og forbedre oplevelsen.

Bærbar Bluetooth-højttaler med lysshow
PULSE5
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Funktioner og fordele

Iøjnefaldende 360-graders lysshow
Gør dine aftener lysere med 360 graders iøjnefaldende farver, der er synkroniseret til rytmen i dine 
yndlingssange. Eller tilpas det større og mere kraftfulde lysshow på Pulse 5's gennemsigtige ydre 
til dit humør med JBL Portable-appen.

Kraftfuld lyd og dyb bas i alle retninger
Du vil nyde ren, kraftfuld JBL Original Pro Sound i alle retninger med den separate diskanthøjttaler 
og opadrettede enhed, mens den passive radiator i bunden af højttaleren leverer dyb bas – så du 
virkelig kan mærke musikken.

IP67-støvtæt og -vandtæt
Med til poolen. Med i parken. JBL Pulse 5 er IP67-vandtæt og -støvtæt, så du kan tage din 
højttaler med overalt.

12 timers afspilningstid
Fremhæv øjeblikket, dag eller nat, med op til 12 timers batterilevetid på en enkelt opladning.

Trådløs afspilning med Bluetooth
Forbind op til to smartphones eller tablets til højttaleren, så I kan skiftes til at nyde den ægte JBL 
Original Pro Sound.

Skru op for festen med PartyBoost
Med PartyBoost kan du parre to JBL PartyBoost-kompatible højttalere for at få stereolyd eller 
forbinde flere JBL PartyBoost-kompatible højttalere for uendelige lydmuligheder.

Bærbar Bluetooth-højttaler med lysshow
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Tekniske specifikationer:
Generel specifikation 
	Modelnr.: JBL Pulse 5 
	Enheder: 1 x 64 mm bashøjttaler, 1 x 16 mm 

diskanthøjttaler 
	Udgangseffekt: 30 W RMS for bashøjttaler; 10 

W RMS for diskanthøjttaler
	Strømindgang: 5 V / 3 A
	Frekvensområde: 58 Hz - 20 kHz (aksial, -6 

dB)
	Signal-støj-forhold: >80 dB
	Batteritype: Li-ion polymer 27 WH (svarer til 

3,6 V / 7500 mAh)
	Batteriopladningstid: < 4 timer (5 V / 3 A)
	Musikspilletid: op til 12 timer (afhænger af 

lydstyrke og -indhold)
	Kabeltype: USB-C-opladningskabel
 Kabellængde: 1,2 m

Specifikation for trådløs forbindelse
	Bluetooth®-version: 5.3
	Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Bluetooth®-senders frekvensområde: 2,4 GHz 

- 2,4835 GHz
	Bluetooth®-sendereffekt: <  10  dBm (EIRP)
	Bluetooth®-sendermodulation: GFSK, π/4 

DQPSK, 8 DPSK
	2,4 GHz SRD frekvensområde: 2407 MHz - 

2475 MHz 
	SRD sendeffekt: £ 13dBm (EIRP)

Produktdimensioner
	Mål (B x H x D): 107 mm x 214 mm x 131 mm
	Nettovægt: 1,47 kg

 
 Indpakningens dimensioner
	Mål (B x H x D): 254 mm x 145 mm x 143 mm
	Bruttovægt: 2,2 kg

 

Pakkens indhold
1 x JBL Pulse 5

1 x JBL type C-kabel

1 x lynstartvejledning

1 x sikkerhedsdatablad 

1 stk. garantikort


