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 Trådløs Bluetooth-avspilling
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 Hopp i det med den vanntette  
IPX7-designen

 Innebygget strømbank

 Slitesterk og bygget for å vare

 Hør bassen høyt og tydelig

Spill og lad i det uendelige.
Få eventyrene dine til å vare enda lenger med JBL Charge Essential. Denne bærbare Bluetooth-

høyttaleren har kraftig original JBL Pro Sound, pluss en praktisk strømbank – alt i en slitesterk 

pakke. En praktisk USB-port lar deg raskt lade enhetene dine, slik at du kan vise frem  

DJ-ferdighetene dine lenger. Sangene dine får alle på dansegulvet, takket være doble passive 

basselementer som forsterker lyden med en fyldig og dyp bass. Med opptil 20 timers spilletid og 

en vanntett IPX7-design, hold festen i gang uansett hvor livet tar deg.
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Tekniske spesifikasjoner
Generelle spesifikasjoner
	Modellnr.: JBL Charge Essential
	Høyttalerelement: 2 x 50 mm
	Utgangseffekt: 2 x 10 W RMS
	Nominell utgangseffekt: 2 x 10 W RMS
	Strøminngang: 5 V / 2A
	Frekvensrespons: 65 Hz–20 kHz 
	Signal/støyforhold: > 80 dB
	Batteritype: Li-ion-polymer 22.2Wh 

(tilsvarer 3.7 V/ 6000 mAh)
	Ladetid for batteri: 4 timer (5 V / 2A)
	Musikkavspillingstid: opp til 20 timer 

(avhengig av volumnivå og lydnivå)
USB-spesifikasjon
	USB-port: Type A
	USB-strømstyrke: 5 V DC, 2 A 

Trådløs spesifikasjon
	Bluetooth®-versjon: 4.1
	Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.5
	Bluetooth®-senders frekvensområde:  

2402 MHz – 2480 MHz
	Bluetooth®-senderstyrke: ≤ 9 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-senders modulasjon:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensjoner
	Dimensjoner (B x H x D): 213 x 89,7 x 87 mm
	Vekt: 0,77 kg

Funksjoner og fordeler 
Trådløs Bluetooth-avspilling
JBL Charge Essential kan trådløst koble til opptil to smarttelefoner eller nettbrett. Ta tur med å 
spille DJ og la musikkampen begynne.

20 timer spilletid
Ikke tenk på småtingene, som f.eks. å lade høyttalerens batteri. JBL Charge Essential gir deg 
opptil 20 timers spilletid, slik at du kan holde musikken i gang lenger og høyere.

Hopp i det med den vanntette IPX7-designen
Ta med høyttalerne dine hvor som helst. Bassengfest? Perfekt. Plutselig skybrudd? Det går fint. 
Strandfest? JBL Charge Essential er IPX7-vanntett for sikker utendørsunderholdning.

Innebygget strømbank
Ingenting kommer til å stoppe denne festen. Med en innebygd strømbank og praktisk USB-port 
sørger JBL Charge Essential for at alle enhetene dine er slått på og klare til bruk.

Slitesterk og bygget for å vare
Ingen eventyr er for stort. Med slitesterkt stoffmateriale og robust gummihus kan høyttaleren 
trives under alle forhold.

Hør bassen høyt og tydelig
Spill det høyt og tydelig med doble passive bassradiatorer som leverer kraftig JBL Signature Sound.

Hva inneholder boksen?
1 x JBL Charge Essential
1 x Mikro USB-kabel
1 x Sikkerhetsblad
1 x Hurtigstartveiledning
1 x Garantikort
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