
Krystalklar radio overalt.
I køkkenet. Ved poolen. I parken. Nu kan du tage dine foretrukne DAB/DAB+/FM-radiostationer 
med dig, uanset hvor dagen bringer dig hen. Den smarte JBL Tuner 2 er en kompakt, bærbar 
radio med krystalklar lyd, Bluetooth og 12 timers afspilningstid. Stil hurtigt ind på dine 
yndlingsstationer med 5 forudindstillede knapper og letlæselige stationsoplysninger på det 
rullende LCD-display. Radioen er klassificeret som IPX7-vandtæt og klar til udendørs brug, 
så du kan være helt rolig, selv om der skulle komme et skybrud. Lyt i timevis. Fra nyheder og 
vejrudsigt om morgenen til musik og underholdning om aftenen.
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Funktioner og fordele  
Krystalklar lyd
Fra nyheder og vejrudsigter til musik og underholdning: Oplev alle dine yndlingsstationer på 
digitale DAB/DAB+ og FM-frekvenser med den krystalklare JBL Pro Sound.

Trådløs afspilning med Bluetooth
Lyt til alt det, du elsker. Tilslut JBL Tuner 2 til din smartphone eller tablet via Bluetooth, og skift 
hurtigt fra radio til dine playlister.

12 timers spilletid
Hør radio - så længe, du lyster. Med det indbyggede batteri kan du nyde dine yndlingsstationer i 
op til 12 timer.

IPX7-vandtæt
Tag dine yndlingsstationer med i parken eller til poolen. JBL Tuner 2 er klassificeret som IPX7-
vandtæt, så du kan lytte næsten overalt.

Letlæseligt display
Se nemt stationsoplysninger på det baggrundsbelyste LCD-display.

Gemmer dine favoritter
Stil hurtigt ind på dine yndlingsstationer med 5 brugervenlige forudindstillede knapper.

Hvad er der i æsken:
1 x JBL Tuner 2
1 x Type C USB-kabel
1 x Lynstartguide
1 x Garantikort
1 x Sikkerhedsark

Tekniske specifikationer:
Generelle specifikationer
  Modelnr.: JBL Tuner 2
  Højttalerenhed: 1 x 1,75"
  Nominel udgangseffekt: 5 W RMS
  Frekvensområde: 80 Hz – 20 KHz (-6 dB)
  Signal-til-støj-forhold: >80 dB
  Batteritype: Litium-ion-polymer 9,075 Wh
  Batteriopladningstid: 3.5 timer (5 V / 0,9 A)
  Opladningsindgang: 5 V, 1,2 A
  Musikspilletid: op til 12 timer for radiolytning 

(afhænger af lydstyrke og indhold)

Specifikation for det trådløse system
  Bluetooth®-version: 4.2
  Bluetooth®-profil: A2DP V1.2,  

AVRCP V1.5
  Bluetooth®-senders frekvensområde: 

2,402 – 2,480 GHz
  Bluetooth®-sendereffekt: 0-9 dBm (EIRP) 
  Bluetooth®-sendermodulation: GFSK/ 

π/4 DQPSK/8 DPSK

Radiospecifikation
  DAB-frekvensområde: 

174,928 MHz – 239,200 MHz (bånd-III)
  FM-frekvensområde: 87,5 MHz – 108 MHz 

(varierer fra land til land)

Mål
  Mål (B x H x D): 180 x 70 x 72 mm/ 

7.08" x 2.76" x 2.83"
  Vægt: 0,543 kg /1.20lbs
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