
Eenvoudig, slim, leuk voor elke dag!
Neem je geluid overal mee naartoe. De stof- en spatwaterbestendige JBL 
Vibe Beam oordopjes zijn ontworpen voor je dagelijkse entertainment. Met 
een bas die je kunt voelen, een batterijduur van in totaal 32 uur en een veilig, 
comfortabel stick-closed ontwerp. Of je nu struint door de stad of ontspant 
op het strand, je handsfree stereogesprekken zijn altijd kristalhelder, terwijl 
Smart Ambient-technologie je bewust houdt van je omgeving. En als je een 
boost nodig hebt, kun je in slechts 10 minuten opladen voor twee uur extra 
batterij.

Functies
 JBL Deep Bass-geluid

 Comfortabele pasvorm

 Tot 32 uur (8 + 24 uur) batterijduur  
 met snelladen

 Blijf je bewust van je omgeving

 Handsfree bellen met VoiceAware

 Water- en stofbestendig

 Compatible met JBL Headphones  
 App
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Functies en eigenschappen 
JBL Deep Bass-geluid
Haal het meeste uit je muziek met hoogwaardige audio van veilige, betrouwbare 
oordopjes met 8 mm drivers met JBL Deep Bass Sound.

Comfortabele pasvorm
Het ergonomische, stick-closed ontwerp van de JBL Vibe Beam zit zo comfortabel dat 
je bijna vergeet dat je ze draagt. Het stick-closed ontwerp sluit externe geluiden uit 
en verbetert de basprestaties. 

Tot 32 uur (8 + 24 uur) batterijduur met snelladen
De JBL Vibe Beam heeft een batterijduur van 8 uur voor de oordopjes en 24 uur in de 
oplaadcase en biedt de hele dag audio. En als je meer batterij nodig hebt, kun je in 
slechts 10 minuten twee uur extra opladen.

Blijf je bewust van je omgeving
Ga overal naartoe en hoor alles met Smart Ambient-technologie. Wanneer je even 
wilt pauzeren voor een kort gesprek, kun je met TalkThru jezelf en de mensen om 
je heen horen zonder je oordopjes uit te doen. Of gebruik Ambient Aware om de 
muziek af te spelen terwijl je je bewust blijft van je omgeving. 

Handsfree bellen met VoiceAware
Wanneer je onderweg handsfree stereogesprekken voert, kun je met VoiceAware 
bepalen hoeveel van je eigen stem je hoort terwijl je met anderen praat.

Water- en stofbestendig
Van het strand tot het fietspad, de IP54-certified oordopjes en IPX2-oplaadcase zijn 
water- en stofbestendig en gaan dus de hele dag mee.

Compatible met JBL Headphones App
Luister de hele dag, op jouw manier. Kies je favoriete geluid met de speciale app en 
maak van de JBL Vibe Beam jouw ideale audiopartner.

Technische specificaties
Algemene specificatie:
 Drivergrootte: 8 mm/ 0,315” dynamische 

driver
 Voeding: 5 V 1 A
 Oortje: 4,4 g per stuk (8,8 g in totaal)
 Oplaadcase: 39,5 g
 Afmetingen oordop (hoogte 

* breedte * diepte): mm/in 
23,5*21,86*30,99/0,92*0,86*1,22

 Afmetingen oplaadcase (hoogte 
* breedte * diepte): mm/in 
47,82*64,25*25,79/1,88*2,52*1

 Batterijtype oordopje: Lithium-ion 
polymeer (48 mAh / 3,85 V)

 Batterijtype oplaadcase: Lithium-ion 
polymeer (530 mAh/3,7 V)

 Oplaadtijd: < 2 uur vanaf leeg
 Afspelen muziek met BT aan: tot 8 uur
 Spreektijd: 4,5 uur
 Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
 Impedantie: 16 ohm
 Gevoeligheid: 100 dB SPL bij 1 kHz
 Maximale SPL: 95 dB
 Gevoeligheid microfoon: -38 dBV/Pa bij      

1 kHz
 Bluetooth-versie: 5.2
 Bluetooth-profielversie: A2DP V1.3, AVRCP 

V1.6, HFP V1.7
 Frequentiebereik Bluetooth-zender: 2,4 

GHz - 2,4835 GHz
 Vermogen Bluetooth-zender: < 15 dBm
 Modulatie Bluetooth-zender: GFSK π/4 

DQPSK 8DPSK
 Maximale gebruikstemperatuur: 45 °C
 IP-classificatie: IPX54 oordopjes/IPX2-

oplaadcase

Verpakkingsinhoud
1 x JBL Vibe Beam-oordopjes
1 x oplaadcase
1 x USB type-C oplaadkabel
1 x 3 maten oordopjes
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x beknopte handleiding/veiligheidsinformatieblad (S/i)

Volledig draadloze oordopjes
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