Bærbar Bluetooth-højttaler med DAB/FM-radio

Kraftfuld lyd og krystalklar radio hvor som helst.
JBL Tuner er en kompakt, bærbar Bluetooth-højttaler med kraftfuld lyd og krystalklar digital
DAB-radiolyd. Du kan nu nyde dine yndlingsnumre og radiostationer hvor som helst takket være
det kompakte design og det genopladelige batteri, der giver op til otte timers afspilningstid.
Hvis den digitale dækning ikke er tilgængelig, kan du bare skifte til FM-radio. Du finder let
dine favoritstationer med den tydelige, bagoplyste LCD-skærm med rullende tekst og de fem
genvejsknapper til DAB og FM. Din ultimative lydmaskine, når du er på farten!

Funktioner
DAB/DAB+ radio
Digital FM-tuner
Trådløs afspilning med Bluetooth
8 timers spilletid
Bagoplyst LCD-skærm
	Der er fem genvejsknapper til DAB- og
FM-kanaler

Bærbar Bluetooth-højttaler med DAB/FM-radio

Funktioner og fordele

Tekniske speciﬁkationer:

DAB/DAB+ radio
Nyd godt af et gigantisk udvalg af radiostationer og krystalklar lyd med DAB digitalradio.

Trådløs afspilning med Bluetooth
Afspil trådløst stereolyd i høj kvalitet fra din smartphone eller tablet.
8 timers spilletid
Det indbyggede genopladelige batteri giver op til otte timers afspilningstid.
Bagoplyst LCD-skærm
Du kan nemt se oplysninger om radiostationerne på den bagoplyste LCD-skærm med
rullende tekst.
Der er fem genvejsknapper til DAB- og FM-kanaler
Du finder let din yndlingsstation med de fem genvejsknapper til både DAB og FM.
1 x JBL Tuner
1 x USB-kabel
1 x 5V/1A adapter
1 x sikkerhedsdataark
1 x lynstartvejledning
1 stk. garantikort
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Frekvensområde: 85Hz – 20kHz
	
DAB-frekvensområde: 174,928 MHz –

Digital FM-tuner
Nyd de traditionelle FM-radiostationer sammen med RDS.

Hvad er der i æsken:

	
Enhed: 1 x 44,5mm

239,200 MHz (bånd-III)
	
FM-frekvensområde: 87,5 MHz – 108 MHz
	
Bluetooth-version: 4.1
	
Understøttelse: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
	
Nominel effekt: 5 W RMS
	
Signal-støj-forhold: >80 dB
	
Batteritype: Litium-ion-polymer
(3,7 V, 2000 mAH)
	
Batteriopladningstid: 3,5 timer
	
Musikafspilningstid: op til 8 timer
(afhænger af lydstyrke og indhold)
	
Bluetooth-sendereffekt: 0-9 dBm
	
Bluetooth-senders frekvensområde:
2,402 – 2,480 GHz
	
Bluetooth-sendermodulation:
GFSK/DQPSK/8DPSK
	
Mål: 165 x 66 x 66mm
	
Vægt: 445 g
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