Bærbar Bluetooth-højttaler

Lyd, du kan se.
Kickstart din fest med JBLs berømte lyd og et blændende 360 graders
LED-lysshow. Vores smarte IPX7 vandtætte design lyser op og lader musikken
spille i op til 12 timer på en enkelt opladning. Tryk på JBL Connect-appen for
at ændre de lyd-responsive farver og mønstre, og opret forbindelse til andre
JBL PartyBoost-kompatible højttalere for at gøre festen endnu mere fantastisk.

Funktioner
Lys natten op
Følg lyden overalt
Dans natten eller dagen væk
Slå dig løs med IPX7 vandtæt design
Det er der en app til
Skru op for festen med PartyBoost
Ryst den for at synkronisere dit lysshow

Bærbar Bluetooth-højttaler

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

Lys natten op
Pulse 4 lyser op hele natten med et fantastisk 360 graders lysshow i høj
opløsning.

1 x JBL Pulse 4

Følg lyden overalt
Pulse 4 sender JBL’s berømte lyd ud i alle retninger med de geniale 360
graders højttalere.

1 x sikkerhedsdataark

Dans natten eller dagen væk
Er du klar til at feste? Pulse 4 leverer op til 12 timers afspilning på en enkelt
opladning.
Slå dig løs med IPX7 vandtæt design
Tag dine højttalere med overalt. Poolparty? Perfekt. En hurtig byge? Intet
problem. Fest på stranden? Pulse 4 er IPX7-vandtæt ned til en meters dybde
og giver dig udendørs underholdning uden problemer.
Det er der en app til
Download JBL Connect-appen, så du nemt kan styre din fest. Visualiser din
musik med forskellige lysshowtemaer – eller lav dit helt eget. Klar til at tune
ud? Gør dine højttalere til et stemningsfuldt lysshow, uanset om musikken
spiller eller ej.
Skru op for festen med PartyBoost
PartyBoost giver dig mulighed for at parre to JBL PartyBoost-kompatible
højttalere for at få stereolyd eller forbinde flere JBL PartyBoost-kompatible
højttalere for at sætte ekstra gang i festen.
Ryst den for at synkronisere dit lysshow
Det kunne ikke være nemmere at forbinde dit LED-lysshow med andre Pulse
4-enheder i nærheden. Du skal bare holde din højttaler tæt ved og ryste den
for at synkronisere.
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1 x JBL type C-kabel
1 x lynstartvejledning
1 stk. garantikort

Tekniske speciﬁkationer:
Bluetooth-version: 4.2
Understøttelse: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Dynamisk enhed: 2.25 inch
Nominel effekt: 20W R.M.S
Frekvensområde: 70Hz – 20kHz
Signal-støj-forhold: >80dB
Batteritype: Litiumionpolymer 26 Wh (3.6V, 7260mAh)
Batteri-opladetid: 3.5 timer (5V/3A)
	
Musikafspilningstid: op til 12 timer (afhænger af
lydstyrke og indhold)
Bluetooth-sendereffekt: ≤10dBm
	
Frekvensområde for Bluetooth-sender:
2.402–2.480GHz
	
Frekvensområde for 2.4GHz SRD: 2.407 – 2.475GHz
	
Bluetooth-sendermodulation: GFSK, π/4-DQPSK,
8-DPSK
Mål (B x D x H): 96 x 96 x 207mm
Vægt: 1260g
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