
Kraftfullt ljud – nu som portabelt.

JBL Xtreme är en optimal portabel Bluetooth-högtalare som utan problem ger ett kraftigt 

stereoljud som känns i hela kroppen tack vare fyra aktiva element och två synliga JBL Bass 

Radiators. Med ett kraftigt laddningsbart 10 000 mAh-litiumjonbatteri som ger upp till 15 timmars 

speltid och dubbla USB-laddningsportar ser denna högtalare till att din musik och dina enheter 

enkelt håller igång så länge du vill. Du kan lita på att JBL Xtreme höjer stämningen var du än 

är – både inomhus och utomhus, vid poolen eller grillen – tack vare sitt stänksäkra textilmaterial 

som fi nns i svart, blått och rött. Dessutom har den inbyggd brus- och ekofri högtalartelefon för 

kristallklara gruppsamtal och JBL Connect som trådlöst kopplar samman fl era JBL Connect-

förberedda högtalare för en bättre lyssningsupplevelse.
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Tekniska specifikationer
 Bluetooth®-version: 4.1

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

 Element: Bas 2 x 63 mm

 Diskant: 2 x 35 mm

 Klassad effekt: 2 x 20 W Bi-amp (AC-läge)

 Frekvensomfång: 70 – 20 kHz

 Signal/brus-förhållande: >80 dB

 Strömförsörjning: 19 V 3 A

 Batterityp: Litiumjonpolymer (37Wh)

 Laddningstid för batteriet: 3,5 timmar

 Musikspeltid: Upp till 15 timmar 
(beroende på volym och ljudinnehåll)

 En USB-laddningsport: 1 x 2 A

 Dubbla USB-laddningsportar 2 x 1 A

 Bluetooth®-sändarens effekt: 0-4 dBm

 Bluetooth®-sändarens frekvensomfång: 
2,402 – 2,480 GHz

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

 Mått (H x B x D): 126 x 283 x 122 mm

 Vikt: 2112 g

Funktioner och fördelar
Trådlös Bluetooth-strömning
Anslut upp till 3 smartphones eller surfplattor trådlöst till högtalaren och turas om att spela 
fylligt ljud som känns i hela kroppen.

Högkapacitets 10 000 mAh laddningsbart batteri
Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri med upp till 15 timmars speltid och som kan ladda upp 
andra enheter via dubbla USB-portar.

Högtalartelefon
Ta emot kristallklara samtal med en enkel knapptryckning tack vare den brus- och ekofria 
högtalartelefonen.

Stänksäker
Stänksäker innebär att du inte behöver oroa dig för regn eller att spilla, den går till och med att 
rengöra under rinnande vatten. Se bara till att den inte sänks ner i vätska.

JBL Connect
Bygg upp ditt eget system genom att ansluta flera JBL Connect-förberedda högtalare och 
förbättra lyssningsupplevelsen.

Coola material
Hållbara textilmaterial och grovt gummi ser till att din högtalare håller för alla äventyr.

JBL Bass Radiator
Hör basen, känn basen, se basen. Dubbla externa passiva element visar hur kraftfulla dina 
högtalare är.

Detta finns i lådan

1 x JBL XTREME 1 x snabbguide 
1 x eladapter 1 x säkerhetsblad
1 x rem 1 x garantikort


