
Bærbar vandtæt højttaler

Funktioner
 Trådløs afspilning med Bluetooth

 20 timers spilletid

 Slå dig løs med IPX7-vandtæt design

 Indbygget powerbank

 Holdbar, robust og bygget til at holde

 Hør bassen højt og tydeligt

Afspil og oplad. Uden grænser.
Dine eventyr varer endnu længere med JBL Charge Essential. Denne bærbare Bluetooth-højttaler 

giver dig den kraftfulde, originale JBL Pro Sound og en praktisk powerbank – alt sammen i en 

robust og holdbar pakke. Med den praktiske USB-port kan du hurtigt oplade dine enheder, så du 

kan udfolde dine DJ-skills i længere tid. Din musik får alle ud på dansegulvet takket være de to  

passive enheder, der intensiverer lyden med fyldig og dyb bas. Med op til 20 timers spilletid og 

et vandtæt IPX7-design kan du holde festen i gang, uanset hvor livet fører dig hen.
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Tekniske Specifikationer
Generelle specifikationer
	Model nr.: JBL Charge Essential
	Transducer: 2 x 50mm
	Udgangseffekt: 2 x 10 W RMS
	Nominel udgangseffekt: 2 x 10 W RMS
	Strømindgang: 5 V / 2A
	Frekvensområde:  65 Hz – 20 kHz 
	Signal-støj-forhold: >80 dB
	Batteritype: Li-ion-polymer 22,2Wh  

(svarer til 3,7 V/ 6000 mAh)
	Batteriopladningstid: 4 timer (5 V / 2A)
	Musikafspilningstid: op til 20 timer  

(afhænger af lydstyrke og indhold)

USB-specifikation
	USB-port: Type A
	USB-strømdata: 5 V DC, 2 A 

Specifikation for det trådløse system
	Bluetooth®-version: 4,1
	Bluetooth®-profil: A2DP 1,3, AVRCP 1,5
	Bluetooth®-senders frekvensområde:  

2402 MHz–2480 MHz
	Bluetooth®-sendereffekt: ≤ 9 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-sendermodulation: GFSK,  

π/4-DQPSK, 8-DPSK

Mål
	Mål (B x H x D): 213 x 89,7 x 87 mm
	Vægt: 770 g

Funktioner og fordele 
Trådløs afspilning med Bluetooth
JBL Charge Essential kan trådløst oprette forbindelse til op til to smartphones eller tablets.  
Lad musikdysten begynde ved at skiftes til at være DJ.

20 timers spilletid
Slip for besværet — som opladning af din højttalers batteri. JBL Charge Essential giver dig op til 
20 timers spilletid, så du kan holde musikken i gang længere og højere.

Slå dig løs med IPX7-vandtæt design
Tag dine højttalere med overalt. Poolparty? Perfekt. En pludselig byge? Intet problem. Fest på 
stranden? JBL Charge Essential er IPX7-vandtæt til udendørs underholdning uden problemer.

Indbygget powerbank
Intet kommer til at stoppe denne fest. Med indbygget powerbank og praktisk USB-port sørger 
JBL Charge Essential for, at alle dine enheder er tændt og klar til det hele.

Holdbar, robust og bygget til at holde
Intet eventyr er for stort. Med det slidstærke stofmateriale og et robust kabinet i gummi trives 
din højttaler under alle forhold.

Hør bassen højt og tydeligt
Spil musikken højt og tydeligt med to passive basenheder, der leverer den kraftfulde  
JBL-signaturlyd.

Hvad er der i æsken:
1 x JBL Charge Essential
1 x Micro USB-kabel
1 x Sikkerhedsvejledning
1 x Hurtig opstarts-guide
1 x Garantikort
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