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Bærbar Bluetooth-høyttaler

Spill og lad i det uendelige

Vi introduserer JBL Charge 4, en bærbar Bluetooth-høyttaler med kraftfull lyd i hele 

frekvensområdet og innebygget ladestasjon for lading av enhetene dine. Den har en 

merkevarebeskyttet utviklet driver og to JBL bassradiatorer som intensiverer lyden med sterk, 

dyp bass. Høyttalerens høykapasitets 7500 mAH oppladbare Litium-ion-batteri gir opptil  

20 timers spilletid. Høyttaleren har en praktisk USB-utgang for kjapp lading av enheter, som 

for eksempel smarttelefonen din, slik at du aldri går tom for strøm igjen. Charge 4 har et 

robust design, IPX7-klassifisert vannbestandig eksteriør og leveres i en rekke kule farger. 

Sammen med JBL Connect+ kan den kobles trådløst til over 100 JBL-høyttalere som er 

klargjort for Connect+ for å gi deg en forbedret lytteopplevelse.
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Bærbar Bluetooth-høyttaler

Hva inneholder boksen?
1 x JBL Charge 4
1 x Type C USB-kabel
1 x hurtigstartveiledning
1 x Garantikort
1 x sikkerhetsblad

Tekniske spesifikasjoner:
		Bluetooth®-versjon: 4.2

		Støtter: A2DP V1.3, AVRCP V1.6

		Høyttalerelement: 50 x 90 mm 

		Nominell effekt: 30 W RMS

		Frekvensrespons: 60Hz–20kHz

		Signal-til-støy-forhold: >80 dB

		Batteritype: Litium-ion-polymer 3,6V, 7500mAh

		Batteriladetid: 4 timer (5V/2,3A)

		Musikkavspillingstid: opptil tjue timer  
(varierer med volumnivå og lydinnhold)

		USB-utgang: 5 V / 2 A (maksimum)

		Bluetooth®-senderstyrke: 0–20 dBm

		Bluetooth®-senders frekvensområde:  
2,402 – 2,480 GHz

		Bluetooth®-senders modulasjon:  
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

		Dimensjoner (B x D x H): 220 x 95 x 93mm

		Vekt: 965g

Funksjoner og fordeler 
Trådløs Bluetooth-avspilling
Du kan koble opptil to smarttelefoner eller nettbrett trådløst til høyttaleren og bytte på å spille 
av musikk med kraftig lyd.

Tjue timers spilletid
Innebygd oppladbart Li-ion 7500 mAH batteri gir opptil 20 timers spilletid og lader enhetene 
dine via USB-porten.

Vanntett, kategori IPX7
Ta med Charge 4 til stranden eller bassenget uten å bekymre deg for sprut eller at den faller i 
vannet.

JBL Connect+
Gjør lytteopplevelsen enda bedre – ta den til episke nivåer – og rock festen perfekt ved å koble 
til over 100 JBL Connect+-kompatible høyttalere trådløst.

Slitesterkt stoff og robuste materialer
Det slitesterke tekstilmaterialet og robuste gummikabinettet gjør at høyttaleren tåler alle dine 
eventyr.

JBL Bas Radiator
Doble passive radiatorer leverer kraftig, iørefallende JBL-lyd, høyt og tydelig.


