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Stor lyd til små musikfans

Børn kan feste som popstjerner med Bluetooth-højttaleren JBL JR POP. Forældre behøver ikke 

bekymre sig, for den er lavet af holdbare materialer og er endda helt vandtæt. Den er udstyret 

med et genopladeligt batteri, som giver op til 5 timers spilletid. Med de sjove indbyggede 

lystemaer lever de små musikfans sig endnu mere ind i musikken. Ultra-bærbar med rem, 

og størrelsen passer til små hænder. JBL JR POP leverer selvfølgelig også den fremragende, 

berømte JBL-lyd, og den er robust nok til at klare legepladsens udfordringer.

Bærbar højttaler til børn
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Bærbar højttaler til børn

Hvad er der i æsken:
1 x JBL JR POP-højttaler
1 x Micro USB-kabel til opladning 
1 x sikkerhedsdataark
1 x lynstartvejledning
2 x ark med klistermærker
1 stk. garantikort

Tekniske specifikationer:
		Bluetooth®-version: 4.2

		Understøttelse: A2DP V1.2, AVRCP V1.5

		Enhed: 1.5 tommer

		Nominel effekt: 3W RMS

		Frekvensområde: 190Hz–20kHz

		Signal-støj-forhold: ≥80dB

		Batteritype:  Lithium-ion-polymer 
(3,7 V, 600mAh)

		Batteriopladningstid: 2 timer

		Opladningsinput: 5 V/0,5 A

		Musikafspilningstid: 5 timer

		Bluetooth®-sendereffekt: 0-4dB

		Bluetooth®-senders frekvensområde: 
2,402 – 2,480 GHz

		Bluetooth®-sendermodulation: 
GFSK, π/-DQPSK, 8-DPSK

		Mål (H x B x D): 39.7 x 87.8 x 75.5mm

		Vægt: 121.2g

Funktioner og fordele 
Trådløs afspilning med Bluetooth
Trådløs afspilning af lyd i høj kvalitet fra din smartphone eller tablet.

5 timers spilletid
Det indbyggede genopladelige batteri giver op til 5 timers spilletid.

Vandtæt (IPX7)
Tag JBL JR POP med til stranden eller swimmingpoolen. Du behøver ikke bekymre dig over, 
om den bliver våd - eller endda falder i vandet.

Indbyggede lystemaer med flere farver
 Designet til at skabe mere sjov og interaktion med indbyggede lystilstande i flere farver. Vælg 
mellem fem lystemaer.

Ultra-bærbar med rem
Designet er kompakt, så det er nemt at tage musikken med, og børnene kan bruge remmen til 
at sætte højttaleren fast på deres rygsæk.

Gør den personlig – klistermærkesæt
Børnene kan gøre højttaleren helt personlig med de medfølgende klistermærker.


