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Kannettava Bluetooth-kaiutin

Toista ja lataa loputtomasti

Esittelyssä kannettava JBL Charge 4 -Bluetooth-kaiutin, jossa on täyden äänialan tehokas 

äänentoisto sekä kiinteä akkupankki muiden laitteittesi lataamiseen. Se on varustettu 

valmistajan kehittämällä kaiutinelementillä ja kahdella JBL-bassosäteilijällä, jotka tehostavat 

ääntä voimakkaalla ja syvällä bassolla. Sen pitkäkestoinen 7 500 mAh:n ladattava litiumioniakku 

mahdollistaa soittoajan 20 tuntiin asti. Kaiuttimessa on kätevä USB-latauslähtö muiden 

laitteiden, kuten älypuhelimen, nopeaan lataamiseen, joten nyt sinulta ei lopu virta kesken. 

Charge 4 -kaiuttimessa on lujatekoinen rakenne, jota peittää IPX7-luokiteltu, vesitiivis ulkokuori, 

ja se on saatavana useissa upeissa väreissä. Yhdessä JBL Connect+ -teknologian kanssa siihen 

voi langattomasti linkittää yli 100 JBL Connect+ -ominaisuudella varustettua kaiutinta antamaan 

sinulle parhaan mahdollisen kuuntelukokemuksen.
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Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Charge 4
1 x USB-C-kaapeli
1 x Pikaopas
1 x Takuukortti
1 x Turvallisuustiedote

Tekniset tiedot:
		Bluetooth®-versio: 4.2

	Tuki: A2DP V1.3, AVRCP V1.6

	Kaiutinelementti: 50 x 90 mm

	Nimellisteho: 30 W RMS

	Taajuusvaste: 60Hz–20kHz

	Häiriöetäisyys: > 80 dB

	Akkutyyppi: Litiumioni-polymeeri 27 Wh 
(vastaa 3,6 V 7500 mAh)

	Akun latausaika: 4 tuntia (5V/2,3A)

	Musiikin toistoaika: jopa 20 tuntia 
(vaihtelee äänenvoimakkuuden tason ja 
audiosisällön mukaan)

	USB-latauslähtö: 5 V / 2 A (enimmäisvirta)

	Bluetooth®-lähettimen teho: 0–20 dBm

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

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

	Mitat (L x S x K): 220 x 95 x 93mm

	Paino: 965g

Ominaisuudet ja hyödyt 
Langaton Bluetooth-suoratoisto
Kytke kaiuttimeen langattomasti jopa 2 älypuhelinta tai tablettia ja kuuntele niitä vuorotellen 
nauttien upeasta äänentoistosta.

20 tunnin soittoaika
Sisäänrakennettu ladattava 7 500 mAh:n litiumioniakku tarjoaa soittoaikaa 20 tuntiin asti ja 
lataa muut laitteesi USB-portin kautta.

IPX7-vesitiivis
Ota Charge 4 mukaasi rannalle tai altaalle, sillä sinun ei tarvitse välittää roiskeista tai edes 
laitteen uppoamisesta veteen.

JBL Connect+
Tehosta kuuntelukokemuksesi eeppisiin ulottuvuuksiin ja luo täydellisen rokkaavat juhlat 
yhdistämällä langattomasti jopa yli 100 JBL Connect+ -ominaisuudella varustettua kaiutinta.

Vahva kangas ja kestävä materiaali
Seikkailit sitten missä tahansa, kaiutin kestää matkassasi lujan kankaan ja kotelon vahvan 
kumimateriaalin ansiosta.

JBL-bassosäteilijä
Kaksi passiivisäteilijää tarjoaa tehokasta ja korvia miellyttävää JBL-ääntä, joka sykkii lujaa ja 
puhtaasti.

Kannettava Bluetooth-kaiutin


