
 WIRELESS COMPUTER 
HØJTTALERE JBL® JEMBE™

JBL® Jembe™ Wireless computer højttalere pakker den kraftige JBL-lyd, som 
du er kommet til at elske, ind i en pakke, der vil pryde ethvert skrivebord 
– og det bedste af det hele er, at du kan få trådløs adgang til din musik via 
den integrerede Bluetooth®-teknologi. Disse kompakte højttalere er i et 
lækkert design og har en indbygget strømforstærker samt en Slipstream-
port, der er med til at skabe fuld bas med lav forvrængning. Dette 2.0 
computerhøjttalersystem med strømforsyning har også et indbygget 3,5 
mm hovedtelefonstik, så du kan nyde en mere personlig oplevelse med 
din musik. Mens det lille og diskrete højttalersystem nemt kan være på 
skrivebordet, har du friheden til at gå rundt, mens du streamer musik 
fra dine foretrukne enheder, der understøtter Bluetooth, via HARMAN 
TrueStream™-teknologi.

KRAFTIG LYD
I EN LILLE,
TRÅDLØS PAKKE.

Kraftig JBL-lyd 
• Integreret Bluetooth-teknologi

• Indbygget strømforstærker

• 2.0 computerhøjttalersystem med strømforsyning

• Slipstream-portteknologier

Elegant, kompakt og sexet 
• 3,5mm (1/8") hovedtelefonstik

• Elegant JBL Weave-design

• Kompakt og bærbar

• Indbygget strømbesparelsesfunktion

Trådløse højttalere til skrivebordet designet til at få den bedste lyd
ud af dine digitale medieenheder – det hele i et kompakt, elegant design.

LEGENDARISK LYD SIDEN 1946

Farver:



Lad dig ikke snyde af størrelsen. Disse kompakte computerhøjttalere leverer den
samme kraftige JBL-lyd, du har kendt og elsket gennem årene – og som du forventer.

VIGTIGSTE EGENSKABER

Se film på din computer, mens det føles, som 
sad du i biografen. 2.0 computerhøjttalersys-
temet med strømforsyning har tilføjet akustisk 
ydelse, der giver din lyd dybde og plads.

Afspil din musik på farten fra en af dine 
foretrukne enheder, der understøtter Bluetooth, 
via HARMAN TrueStream-teknologi – fungerer 
sammen med din iPhone, iPad, tablet, MP3-
afspiller, bærbare computer og stort set enhver 
anden lydafspiller udstyret med Bluetooth-
teknologi.

Den indbyggede strømforstærker giver 
mere kraft og sikrer fremragende stabilitet – 
actionfilm vil holde dig på kanten af sædet, 
mens din musik vil holde dine ører stive og 
dine følelser pirrede. Jembe-højttalersystemet 
frembringer lyd, som kom den direkte fra 
studieoptagelserne.

Integreret Bluetooth-teknologi

Jembe højttalersystemet i to enheder er småt 
og elegant. JBL Weave-designet tilføjer fantas-
tisk form.

Slipstream-portteknologier giver lytteren kraftig 
og fremragende bas med lav forvrængning. 
Tilslut din stationære computer, bærbare 
computer eller musikafspiller,
og hør ægte bas, du kan føle.

Nyd en mere intim oplevelse med det 
integrerede 3,5mm (1/8") hovedtelefonstik, 
der er designet til at fungere med dine egne 
hovedtelefoner.

Hvis der ikke er noget lydsignal i omkring 
tre minutter, går Jembe Wireless speakers i 
strømbesparelsestilstand. Når der registreres 
et lydsignal, starter de hurtigt igen – helt 
automatisk.

Indbygget strømforstærker

Slipstream-portteknologier 3,5mm (1/8") hovedtelefonstik

2.0 højttalersystem med 
strømforsyning

Elegant JBL Weave-design

Indbygget strømbesparelses-
funktion



Følgende er inkluderet:
• 2 Jembe Wireless computerhøjttalere
• 1 vekselstrømsadapter
• Lynstartguide

SPECIFIKATIONER OG INFORMATION
 
Strøm
•  6 watt pr. satellit @ 1% THD

Mål (B x D x H)
•  106mm x 106mm x 135mm 

(4-3/16" x 4-3/16" x 5-5/16")

Inputimpedans
•  > 5 kOhm

Signal-støj-forhold
•  > 80dB

Frekvensområde
•  80Hz – 20kHz

Indgangsfølsomhed
•  250mV for specificeret effekt

Strømkrav
•  12V DC, 1,5 A

Strømforbrug
•  0,5W (standby); 20W (maksimalt)

Godkendt
•  FCC/CE

Gå online for at registrere dit køb og få adgang 
til professionelle tips, der vil vise dig, præcis 
hvor seriøs lyd kan blive.

www.jbl.com/registermyproduct

Specifikationer, der kunne imponere selv den hårdeste kritiker.

SPECIFIKATIONER 
WIRELESS COMPUTER HØJTTALERE JBL® JEMBE™ 
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