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Tag kraftfuld lyd med dig overalt.

JBL Xtreme 2 er den ultimative, bærbare højttaler, som uden problemer leverer en dynamisk 

og omsluttende stereolyd. Højttaleren er udstyreret med fire enheder, to JBL basradiatorer 

og et genopladeligt 10.000 mAh li-ion-batteri med op til 15 timers spilletid. Derudover har 

den en praktisk USB-port til opladning af andre apparater. Højttaleren har IPX7-klassificeret 

vandtæt design med slidstærkt stof i eksklusive og matchende farver. Med JBL Connect+ 

kan den have trådløs forbindelse til over 100 højttalere med JBL Connect+ for at forbedre 

din lytteoplevelse og gøre festen endnu større. Højttaleren har indbyggede kroge, robust 

metalbund og en kapselåbner på bæreremmen som en praktisk bonus, når du er på farten. 

Samtidig er den et perfekt lydsystem til hjemmet. JBL Xtreme 2 giver dig kraftfuld lyd 

overalt. I stuen, ved poolen - og når du fester på farten.

Bærbar Bluetooth-højttaler
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Tekniske specifikationer:
		Bluetooth®-version: 4.2

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

		Enhed: Bashøjttaler 2 x 2,75 tommer

		Diskanthøjtaler: 2 x 20 mm

		Mærkeeffekt: 2 x 20W RMS Bi-amp 
(vekselstrømstilstand) 

		Frekvensområde: 55Hz–20kHz

		Signal-støj-forhold: >80 dB

		Strømforsyning: 19 V 3 A

		Batteritype:  Lithium-ion-polymer 36 Wh 
(svarende til 3,7 V, 10000 mAh)

		Batteriopladningstid: 3,5 timer

		Musikafspilningstid: op til 15 timer  
(afhænger af lydstyrke og indhold)

		USB-output: 5 V/2 A (maximum)

		Bluetooth®-sendereffekt: 0-12,5 dBm

		Bluetooth®-senders frekvensområde:  
2.402 – 2.480 GHz

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

		Mål (H x B x D): 136 x 288 x 132 mm

		Vægt: 2393 g

Funktioner og fordele

Trådløs afspilning med Bluetooth
Forbind op til to smartphones eller tablets til højttaleren, og I kan skiftes til at afspille med 
fantastisk stereolyd.

15 timers spilletid
Det indbyggede genopladelige li-ion-batteri giver op til 15 timers spilletid og kan oplade andre 
apparater gennem en USB-port.

Vandtæt (IPX7)
Tag Xtreme 2 med til stranden eller swimmingpoolen. Du behøver ikke bekymre dig over regn, 
vandstænk – eller for at den falder i vandet.

JBL Connect+
Hæv lydoplevelsen til episke højder, og sæt gang i festen ved trådløst at forbinde mere end 
100 højttalere, der understøtter JBL Connect+.

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

Slidstærkt stof og holdbart materiale
Med sit robuste stof og solide gummikabinet overlever højttaleren alle dine eventyr.

JBL-basradiator
Dobbelte passive radiatorer giver en kraftig, iørefaldende JBL-lyd, som spiller højt og klart.

Hvad er der i æsken:
1 x JBL XTREME 2
1 stk. strømadapter
1 x rem
1 x lynstartvejledning
1 x sikkerhedsdataark
1 stk. garantikort
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