
Lyd du kan se.
Få festen i gang med signaturlyden fra JBL og et imponerende 360 graders 

LED-lysshow. Det vågale, vanntette IPX7-designet lyser sterkt, og musikken 

spiller i opptil 12 timer på én enkelt lading. Trykk på JBL Connect-appen 

for å endre fargene og mønstrene som reagerer på lyd, og koble til andre 

JBL PartyBoost-kompatible høyttalere for en legendarisk fest.

Funksjoner

 Lys opp natten

 Følg rytmen, hvor som helst

 Dans dagen og natten lang

 Hopp i det med det vanntette IPX7-designet

 Det finnes en app for det

 Få fart på moroa med PartyBoost

 Rist den for å synkronisere lysshowet ditt

Bærbar Bluetooth-høyttaler



Funksjoner og fordeler 

Lys opp natten
Pulse 4 skinner gjennom natten med et fantastisk 360 graders LED-lysshow i 
høy oppløsning.

Følg rytmen, hvor som helst
Pulse 4 leverer signaturlyden fra JBL i alle retninger med den geniale 
høyttaleroppstillingen i 360 grader. 

Dans dagen og natten lang
Er du klar for å danse? Pulse 4 holder festen gående i 12 timer på én enkelt 
opplading.

Hopp i det med det vanntette IPX7-designet
Ta med høyttalerne dine hvor som helst. Bassengfest? Perfekt. Plutselig 
skybrudd? Det går fint. Strandfest? Pulse 4 er IPX7-vanntett opptil ca. 90 cm 
dyp for sikker utendørsunderholdning.

Det finnes en app for det
Last ned JBL Connect-appen for å styre festen. Og visualiser musikken din med 
en rekke lysshow-temaer, eller tilpass ditt eget show. Klar for å slå deg løs? 
Gjør høyttalerne dine om til et atmosfærisk lysshow, enten du spiller musikk 
eller ikke.

Få fart på moroa med PartyBoost
PartyBoost lar deg koble sammen to JBL PartyBoost-kompatible høyttalere for 
stereolyd, eller lenke sammen flere JBL PartyBoost-kompatible høyttalere for å 
virkelig få liv i festen.

Rist den for å synkronisere lysshowet ditt
Det kunne ikke vært enklere å koble LED-lysshowet ditt til andre Pulse 4 
høyttalere i nærheten. Bare hold høyttaleren din i nærheten og rist den for å 
synkronisere.
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Hva inneholder boksen?

1 x JBL Pulse 4

1 x JBL-merket Type C-kabel

1 x Hurtigstartveiledning

1 x Sikkerhetsdatablad 

1 x Garantikort

Tekniske spesifikasjoner
  Bluetooth-versjon: 4.2

  Brukerstøtte: A2DP V1.3, ACRCP V1.6

  Høyttalerelement: 2.25 tommer

  Nominell effekt: 20W R.M.S

  Frekvensrespons: 70Hz – 20kHz

  Signal-til-støy-forhold: >80dB

  Batteritype: Litiumionpolymer 26 Wh (3.6V, 7260mAh)

  Batteriladetid: 3.5 timer (5V / 3A)

  Avspillingstid: Opptil 12 timer (varierer avhengig av lysstyrke 
og volumnivå og lydinnhold)

  Bluetooth-senderens effekt: ≤10dBm

  Bluetooth-senderens frekvensområde: 2,402–2,480 GHz

  2.4GHz SRD frekvensområde: 2.407 – 2.475 GHz

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

  Dimensjoner (B x D x H): 96 x 96 x 207mm

  Vekt: 1260g
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