
Trådløst system med to mikrofoner

Funktioner
 Høj stemmekvalitet og original  

JBL pro-lyd
 Genopladelig trådløs UHF-modtager med 

to kanaler.
 Plug-and-Play
 Mikrofonerne leveres med udskiftelige 

AA-batterier
 Den bedste ydeevne med  

JBL PartyBox-højttalere

Syng med utrolig stemmeklarhed og original JBL pro-lyd.
Det er tid til at indtage scenen. JBL’s trådløse mikrofonsæt leverer den originale JBL pro-lyd 

med krystalklare stemmer og detaljering. Syng op til dit bedste, og ram de høje toner uden 

forvrængning eller forsinkelse. Du skal blot forbinde den trådløse tokanals-modtager til din 

højttaler og tænde mikrofonerne. Så er du klar til at vise dit talent. Bruger AA-batterier, der er 

nemme at udskifte, så du kan synge, lige til solen står op. Tid til en duet? Du kan høre begge 

mikrofoner i perfekt harmoni via din højttaler. Bliv klar til rampelyset.
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Tekniske specifikationer
Generelle specifikationer

	Modelnr.: Trådløst mikrofonsæt

	Afstand mellem sender og modtager: >10 m

	Polært mønster: Nyreformet

	Frekvensområde: 65 Hz – 15 kHz

	Signal til støj-forhold (S/N): > 60 dBA

	UHF-frekvensbånd: 470 – 960 MHz  
(afhænger af SKU) (EU 657 – 662 MHz)

	THD: < 0,5 %, typisk

	Sender, transmissionseffekt: < 10 mW, typisk

	Modtager, input: 6,3 mm ubalanceret

	Modtager, maksimalt outputniveau:  
-13 dBV, typisk

	Modtager, genopladeligt batteri: Lithium-ion 
polymer 3,7 WH (svarer til 3,7 V, 1000 mAh)

	Modtager, opladningstid: < 3.5 timer ved  
5 V/1 A

	Modtager, batteriets spilletid: Op til 6 timer

	Mikrofon, batteri: 4 x AA alkalisk (inkluderet)

Mål og vægt

	Mål (B x H x D): Mikrofon 50 x 233 mm, 
Modtager 70 mm x 80 mm x 20 mm

	Vægt: Mikrofon 247 g, Modtager: 54 g

Funktioner og fordele 
Høj stemmekvalitet og original JBL pro-lyd
Med den krystalklare lyd i JBL’s trådløse mikrofoner undgår du afbrydelser, forsinkelser 
og forvrængning. Din stemme rammer plet, når den bakkes op af den fantastiske originale  
JBL pro-lyd.

Genopladelig trådløs UHF-modtager med to kanaler
Du behøver ikke gå solo. Med mindre du ønsker at være centrum for publikums opmærksomhed. 
Forbind to trådløse mikrofoner, og hør begge stemmer i perfekt harmoni gennem højttaleren 
med op til seks timers spilletid.

Plug-and-Play
Når du ønsker at blive hørt, vil du i gang med det samme. De trådløse JBL-mikrofoner er 
superlette at opsætte. Du skal bare tænde modtageren og den trådløse mikrofon, så er du klar.

Mikrofonerne leveres med udskiftelige AA-batterier
JBL trådløse mikrofoner leveres med nemt udskiftelige batterier, så du kan rocke hele natten.

Den bedste ydeevne med JBL PartyBox-højttalere
De trådløse JBL-mikrofoner kan tilsluttes enhver højttaler med mikrofonindgang, men den 
optimale oplevelse får du med JBL PartyBox-højttalere.

Hvad er der i æsken:
2 x trådløse mikrofoner

1 x trådløs modtager

USB-C-kabel
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