Bærbar DAB/DAB+/FM-radio med Bluetooth

Krystallklar lyd overalt.
På kjøkkenet. Ved bassenget. I parken. Du kan nå ta med deg dine favoritt-DAB/DAB+/FMradiokanaler der dagen bringer deg. Den slanke JBL Tuner 2 er en kompakt, bærbar radio
med krystallklar lyd, Bluetooth og 12 timer spilletid. Still raskt inn favorittkanalene dine med
fem forhåndsinnstillingsknapper og lettlest kanalinformasjon på det rullerende LCD-displayet.
Den er IPX7-klassifisert vanntett og klar for å være utendørs, så til og med i regnvær er det
ikke behov for å stresse. Lytt i timesvis. Fra nyheter og vær om morgenen til musikk og
underholdning om kvelden.
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Bærbar DAB/DAB+/FM-radio med Bluetooth

Funksjoner og fordeler

Tekniske spesifikasjoner

Krystallklar lyd
Fra nyheter og vær til musikk og underholdning, nyt alle dine favorittradiostasjoner på
FM-frekvenser og digitale DAB og DAB+-frekvenser i krystallklar JBL Pro-lyd.
Trådløs Bluetooth-avspilling
Lytt til alt du elsker. Koble JBL Tuner 2 til smarttelefonen eller nettbrettet via Bluetooth og bytt
raskt mellom radio og spillelister.
12 timer spilletid
Ha lengre lyttetid. Det innebygde batteriet lar deg nyte dine favorittstasjoner opp til 12 timer.
IPX7-vanntett
Ta med deg favorittstasjonene til parken eller bassenget. JBL Tuner 2 er IPX7–klassifisert
vanntett slik at du kan lytten nesten hvor som helst.
Lettlest skjerm
Se kanalinformasjon direkte på den bakgrunnsbelyste LCD-skjermen.
Lagrer dine mest brukte valg
Still raskt inn på de foretrukne kanalene dine med fem brukervennlige
forhåndsinnstillingsknapper.

Hva inneholder boksen?
1 x JBL Tuner 2
1 x Type C USB-kabel
1 x hurtigstartveiledning
1 x Garantikort
1 x sikkerhetsblad
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Generelle spesifikasjoner
	
Modellnr.: JBL Tuner 2
	
Høyttalerelementer: 1 x 1,75"
	
Nominell utgangseffekt: 5 W RMS
	
Frekvensrespons: 80 Hz – 20 KHz (-6 dB)
	
Signal-til-støy forhold: > 80 dB
	
Batteritype: Litium-ion-polymer 9,075 Wh
	
Ladetid for batteri: 3.5 timer (5 V / 0,9 A)
	
Ladeinngang: 5 V, 1,2 A
	
Spilletid: opptil 12 timer radiolytting
(avhengig av volumnivå og lydinnhold)
Trådløs spesifikasjon
	
Bluetooth®-versjon: 4.2
	
Bluetooth®-profil: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
	
Bluetooth®-senders frekvensområde:
2,402 – 2,480 GHz
	
Bluetooth®-senderstyrke: 0–9 dBm (EIRP)
	
Bluetooth®-senders modulasjon: GFSK/
π/4 DQPSK/8DPSK
Radio-spesifikasjoner
	
DAB-søkefrekvens: 174,928 –
239,200 MHz (Bånd-III)
	
FM-søkefrekvens: 87,5 MHz – 108 MHz
(varierer fra land til land)
Mål
	
Dimensjoner (B x H x D): 180 x 70 x 72 mm/
7.08" x 2.76" x 2.83"
	
Vekt: 0,543 kg /1.20lbs
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