
Ominaisuudet
 Jämäkkä JBL Original Pro Sound -ääni
 20 tunnin toistoaika
 IP67-luokituksen mukaisesti vesitiivis ja 

pölytiivis
 Langaton Bluetooth-suoratoisto
 Pidä hauskaa PartyBoost-toiminnon 

avulla
 Sisäänrakennettu varavirtalähde takaa, 

että virtaa riittää mobiililaitteillesi

Kannettava vedenpitävä kaiutin virtapankilla

Voit toistaa ja ladata loputtomiin.
Bileet messissä säästä riippumatta. JBL Charge 5 -kaiuttimesta lähtee jämäkkä  

JBL Original Pro Sound -ääni optimoidun pitkäiskuisen elementin, erillisen 

diskanttielementin sekä kahden JBL-bassosäteilijän ansiosta. Jopa 20 tuntia toistoaikaa 

ja kätevä virtapankki pitävät laitteet ladattuina ja bileet käynnissä koko yön. Yllättikö sade? 

Läikkyivätkö juomat? Pöllysikö rantahiekka? IP67-tason vedenpitävä ja pölytiivis Charge 5 

selviytyy kaikesta, mitä vastaan tulee. PartyBoost-toiminnon ansiosta kaiuttimeen voidaan 

liittää useita PartyBoost-valmiuksisia JBL-kaiuttimia – ja ääntä riittää mille tahansa 

väkijoukolle. Uusimpien katumuotitrendien innoittamissa väreissä kaiutin näyttää yhtä 

hyvältä kuin miltä se kuulostaakin.
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Tekniset tiedot
Yleiset tekniset tiedot
		Mallinro: JBL Charge 5
		Kaiutinelementti: 52 x 90 mm:n 

bassoelementti, 20 mm:n diskanttielementti;
		Nimellisteho: 30 W RMS n bassoelementti, 

10 W RMS diskanttielementti;
		Taajuusvaste: 60 Hz – 20 kHz 
		Häiriöetäisyys: >80 dB
		Akun tyyppi: Litiumionipolymeeriakku 27 Wh 

(vastaa arvoja 3,6 V / 7 500 mAh)
		Akun latausaika: 4 tuntia (5 V / 3 A)
		Musiikin toistoaika: jopa 20 tuntia 

(riippuu äänenvoimakkuuden tasosta ja 
audiosisällöstä)

USB-määritys
		USB-portti: C-tyyppi
		USB-luokitus: 5 V / 2 A (enintään)

Langattoman yhteyden tiedot
		Bluetooth®-versio: 5.1
		Bluetooth®-profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
		Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 

2 400 – 2 483.5 MHz
		Bluetooth®-lähettimen teho: ≤20 dBm (EIRP)
		Bluetooth®-lähettimen modulaatio:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Mitat
		Mitat (L x K x S): 223 x 96,5 x 94 mm
		Paino: 0,96 kg

Ominaisuudet ja hyödyt 
Jämäkkä JBL Original Pro Sound -ääni
Ota JBL Pro Sound -äänen uskomaton teho mukaan. JBL Charge 5 -kaiuttimessa on optimoitu 
pitkäiskuinen elementti, erillinen diskanttielementti sekä kaksi JBL-kaksoisbassosäteilijää – 
näiden ansiosta ääni on vaikuttavan runsas ja selkeä. Suuren tilan ääni ulkonakin.
20 tunnin toistoaika
Hauskuuden ei tarvitse loppua. JBL Charge 5 -kaiuttimen uskomattoman 20 tunnin 
akunkeston ansiosta voit bilettää aamusta iltaan.
IP67-luokituksen mukaisesti vesitiivis ja pölytiivis
Uima-altaan reunalle. Puistoon. JBL Charge 5 on luokitukseltaan IP67, joten se on vesitiivis ja 
pölynkestävä – kaiuttimen voi siis ottaa mukaan minne vain.
Langaton Bluetooth-suoratoisto
Kytke kaiuttimeen langattomasti jopa 2 älypuhelinta tai tablettia ja kuuntele niitä vuorotellen 
nauttien upeasta JBL Pro Sound -äänentoistosta.
Pidä hauskaa PartyBoost-toiminnon avulla
PartyBoost-toiminnon ansiosta voit käyttää kahta JBL PartyBoost -yhteensopivaa kaiutinta 
stereoäänen tuottamiseen. Lisäksi voit piristää bileitä entisestään yhdistämällä useita JBL 
PartyBoost -yhteensopivia kaiuttimia.
Sisäänrakennettu varavirtalähde takaa, että virtaa riittää mobiililaitteillesi
Älä keskeytä bileitä. Sisäänrakennetun varavirtalähteen avulla voit ladata mobiililaitteitasi ilman, 
että musiikki katkeaa.

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Charge 5
1 x USB-C-kaapeli
1 x turvallisuustiedote
1 x Pikaopas
1 x takuukortti

Kannettava vedenpitävä kaiutin virtapankilla


