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Suuri ääni pienille musiikkifaneille

Lapset voivat juhlia kuin poptähdet JBL JR POP -Bluetooth-kaiuttimella. Vanhempien ei 

tarvitse olla huolissaan, sillä kaiutin on valmistettu kestävistä materiaaleista, ja se on täysin 

vedenkestävä. Ladattava akku tarjoaa jopa 5 tuntia soittoaikaa. Hauskat sisäänrakennetut 

valoteemat viihdyttävät nuoria musiikkifaneja. Erittäin helppo kantaa ja sopiva pienille käsille. 

Mukana myös hihna. JBL JR POP:ssä on lisäksi laadukas JBL-äänentoisto, ja se on tarpeeksi 

kestävä käyttöön leikkikentällä.

Kannettava kaiutin lapsille
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Pakkauksen sisältö:
1 x JBL JR POP -kaiutin
1 x mikro-USB-latauskaapeli 
1 x Turvallisuustiedote
1 x Pikaopas
2 x tarra-arkki
1 x Takuukortti

Tekniset tiedot:
		Bluetooth®-versio: 4.2

		Tuki: A2DP V1.2, AVRCP V1.5

		Kaiutinelementti: 1.5 tuumaa

		Nimellisteho: 3W RMS

		Taajuusvaste: 190Hz–20kHz

	Häiriöetäisyys: ≥80dB

		Akkutyyppi: Litiumioni-polymeeri 
(3,7 V, 600mAh)

		Akun latausaika: 2 tuntia

		Latausvirta: 5 V / 0,5 A

		Musiikin toistoaika: 5 tuntia 

		Bluetooth®-lähettimen teho: 0-4dB

		Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 
2,402–2,480GHz

		Bluetooth®-lähettimen modulaatio: 
GFSK, π/DQPSK, 8DPSK

		Mitat (K x L x S): 39.7 x 87.8 x 75.5mm

		Paino: 121.2g

Ominaisuudet ja hyödyt 
Langaton Bluetooth-suoratoisto
Suoratoista musiikkia langattomasti älypuhelimesta tai tabletista.

5 tuntia soittoaikaa
Sisäänrakennettu, ladattava akku tarjoaa jopa 5 tuntia soittoaikaa.

IPX7-vesitiivis
Ota JBL JR POP mukaasi rannalle tai altaalle, sillä sinun ei tarvitse välittää roiskeista tai edes 
laitteen uppoamisesta veteen.

Sisäänrakennetut moniväriset valoteemat
Sisäänrakennetut moniväriset valoteemat on suunniteltu lisäämään hauskuutta ja 
interaktiivisuutta. Valittavana viisi väriteemaa.

Erittäin helppo kantaa. Mukana on hihna
Kompaktin rakenteen ansiosta musiikki kulkee erittäin helposti mukana. Lapset voivat kiinnittää 
kaiuttimen reppuunsa hihnalla.

Tee siitä omasi – tarrasarja
Lapset voivat tehdä kaiuttimesta oman näköisensä pakkaukseen kuuluvalla tarrasarjalla.

Kannettava kaiutin lapsille


