
Den store lyd – nu til at bære.

JBL Xtreme er den ultimative bærbare Bluetooth-højttaler, der i en håndevending giver dig stor, 

kraftfuld stereolyd fra fi re aktive transducere og to synlige JBL-basradiatorer. Det genopladelige 

Li-ionbatteri på 10.000 mAh leverer op til 15 timers spilletid. Med dobbelt USB-ladestik holder 

højttaleren både din musik og dine mobile enheder kørende, lige så længe du ønsker. Du kan 

være sikker på, at JBL Xtreme leverer varen, når du har brug for det – indendørs, udendørs, til 

festen ved poolkanten eller grillaften i haven. Det stænksikre design fås i sort, blå og rød. Oven 

i får du en højttalertelefon til håndfri samtaler i krystalklar kvalitet uden støj eller ekko. Med JBL 

Connect kan du trådløst sammenkoble fl ere Connect-kompatible højttalere og opnå en endnu 

større lytteoplevelse.

Funktioner
 Trådløs afspilning via Bluetooth

 Genopladeligt batteri med høj kapacitet 
på 10.000 mAh

 Højttalertelefon

 Stænksikker

 JBL Connect

 Til din aktive livsstil

 JBL-basradiator

Bærbar Bluetooth-højttaler



Funktioner og fordele
Trådløs afspilning via Bluetooth
Forbind op til tre smartphones eller tablets til højttaleren trådløst, og I kan skiftes til at afspille 
forbløffende kraftfuld stereolyd.

Genopladeligt batteri med høj kapacitet på 10.000 mAh
Det indbyggede genopladelige Li-ion batteri leverer op til 15 timers spilletid – og oplader andre 
enheder via to USB-porte.

Højttalertelefon
Besvar opkald i krystalklar kvalitet fra din højttaler med et tryk på en knap takket være den støj- og 
ekkoeliminerende højttalertelefon.

Stænksikker
Stænksikker betyder, at du ikke længere behøver at bekymre dig om regn eller stænk – du kan 
tilmed rengøre enheden under rindende vand. Undlad dog at nedsænke den i væske.

JBL Connect
Opbyg dit eget økosystem ved at sammenkoble flere JBL Connect-kompatible højttalere for en 
endnu større lytteoplevelse.

Til din aktive livsstil
Holdbare materialer og det robuste gummikabinet betyder, at du kan tage højttaleren med på alle 
dine eventyr.

JBL-basradiator
Hør bassen, føl bassen, se bassen. De udvendige, dobbelte passive radiatorer udstiller kraften i din 
højttaler.

Hvad er der i æsken

1 stk. JBL XTREME 1 stk. lynstartvejledning
1 stk. strømadapter 1 stk. sikkerhedsark
1 stk. strop  1 stk. garantikort
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Bærbar Bluetooth-højttaler

Tekniske specifikationer
 Bluetooth®-version: 4.1

 Understøttelse: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, 
HFP V1.6, HSP V1.2

 Transducer: Woofer 2 x 63 mm

 Tweeter: 2 x 35 mm

 Normeret effekt: 2 x 20 W dobbeltforstærker 
(AC-tilstand)

 Frekvensområde: 70-20 kHz

 Signal til støj-forhold: >80 dB

 Strømforsyning: 19 V 3 A

 Batteritype: Litiumionpolymer 
(7,4 V, 5.000 mAh)

 Batterigenopladningstid: 3,5 timer

 Musikafspilningstid: op til 15 timer 
(afhænger af lydstyrkeniveau og lydindhold)

 Enkelt USB-opladningsudgang: 1 stk. 2 A

 Dobbelt USB-opladningsudgang: 2 stk. 1A

 Bluetooth®-sendeeffekt: 0-4 dBm

 Bluetooth®-sendefrekvensområde: 
2,402-2,480 GHz

 Bluetooth®-sendemodulation: GFSK, 
π/4 DQPSK, 8DPSK

 Mål (H x B x D): 126 x 283 x 122 mm

 Vægt: 2.112 g


