
Bærbar, vandtæt højttaler med powerbank

Funktioner
   Kraftfuld JBL Original Pro Sound
   20 timers spilletid
   Slå dig løs med IPX7-vandtæt design
   Trådløs afspilning med Bluetooth

    Hent ekstra strøm fra den indbyggede 
powerbank

Afspil og oplad. Uden grænser.
Tag festen med dig i al slags vejr. JBL Charge Essential 2-højttaleren giver dig den kraftfulde 

JBL Original Pro Sound. Du får op til 20 timers spilletid, og den praktiske powerbank 

holder dine enheder opladet, så festen varer hele natten. Regn? Spildte drikke? Den IPX7-

vandtætte Charge Essential 2 overlever alle strabadser.
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Tekniske Specifikationer
Generelle specifikationer
	Model nr.: JBL Charge Essential 2
	Enheder: 52 mm x 90 mm bashøjttaler/ 

2,05 x 3,54", 20 mm diskanthøjttaler/0,79"
	Udgangseffekt: 30W RMS for bashøjttaler; 

10 W RMS for diskanthøjttaler
	Frekvensområde: 60 Hz – 20 kHz 
	Signal-støj-forhold: >80 dB
	Batteritype: Li-ion polymer 27 Wh 

(svarer til 3,6 V/ 7500 mAh)
	Batteriopladningstid: 4 timer (5 V / 3 A)
	Musikspilletid: op til 20 timer 

(afhænger af lydstyrke og -indhold)
	Kabeltype: USB-C-opladningskabel
	Kabellængde: 1,2 meter

USB-specifikation
	USB-stik til opladning: 5 V / 2 A (maksimum)

Specifikation for det trådløse system
	Bluetooth®-version: 5.1
	Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Bluetooth®-senders frekvensområde: 

2400 MHz – 2483,5 MHz
	Bluetooth®-effekt for sender: ≤ 12 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-sendermodulation:  

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Produktdimensioner
	Mål (B x H x D): 220,0 x 96,0 x 93,4 mm
	Nettovægt: 0,93 kg

 Indpakningens mål
	Mål (B x H x D): 258 x 128 x 119 mm
	Bruttovægt: 1,58 kg

Funktioner og fordele 
  Kraftfuld JBL Original Pro Sound
JBL Charge Essential 2 har en racerbaneformet dynamisk enhed, en separat diskant  og to 
passive JBL-enheder, der pumper for dybere bas. Den optimerede højttalerenhed leverer større 
lydstyrke. JBL Charge Essential 2 giver kraftfuld lyd, uanset hvor du er. 

20 timers spilletid
Festen behøver aldrig stoppe. JBL Charge Essential 2 har en utrolig batteritid på 20 timer, så du 
kan feste hele dagen og langt ud på natten.

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 2 er IPX7-vandtæt til udendørs underholdning uden problemer.

Trådløs afspilning med Bluetooth
Afspil musik trådløst fra din telefon, tablet eller enhver anden enhed, der understøtter Bluetooth.

 Hent ekstra strøm fra den indbyggede powerbank
Sæt aldrig festen på pause. Med den indbyggede powerbank kan du oplade dine enheder uden 
at afbryde musikken.

Hvad er der i æsken:
1 x JBL Charge Essential 2

1 x type C USB-kabel

1 x sikkerhedsvejledning

1 x lynguide

1 x garantikort
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