
Kraftfullt och kristallklart radioljud för ditt hem.
Laga mat i köket. Jobba på kontoret. Slappa i trädgården. Nu kan du lyssna på de DAB/
DAB+/FM-stationer du gillar bäst, var som helst i ditt hem. JBL Tuner XL är en elegant och 
kraftfull radio med fenomenalt ljud, Bluetooth och 15 timmars speltid. Du ställer snabbt in dina 
favoritstationer med 5 förvalsknappar och lättläst stationsinformation på den stora rullande 
LCD-skärmen. Tuner XL är klassad som vattentålig enligt IPX7 och klarar om den råkar bli blöt. 
Lyssna hela dagen – på allt från nyheter och väder på morgonen till musik och underhållning 
på kvällen.
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Funktioner och fördelar 
Kraftfullt och kristallklart ljud
Med allt från nyheter och väder till musik och underhållning kan du njuta av alla dina 
favoritradiostationer på digitala DAB/DAB+ och FM-frekvenser med kraftfullt, kristallklart JBL 
Pro-ljud.

Trådlös Bluetooth-strömning
Lyssna på allt du tycker om. Anslut JBL Tuner XL till din smartphone eller surfplatta via Bluetooth 
och växla snabbt från radion till dina spellistor.

15 timmars speltid
Lyssna hela dagen. Med det inbyggda batteriet kan du lyssna i upp till 15 timmar.

Vattentålig enligt IPX7
Oavsiktliga stänk i köket eller badrummet är inga problem. JBL Tuner XL är klassad som 
vattentålig enligt IPX7.

Lättläst display
Se stationsinformation på den stora, rullande, bakgrundsbelysta LCD-skärmen.

Sparar dina favoriter
Ställ snabbt in de stationer du föredrar med 5 lättanvända förvalsknappar.

Detta finns i lådan:
1 JBL Tuner XL
1 strömadapter 
1 x Snabbguide
1 x Garantikort
1 x Säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
Allmänna specifikationer
  Modellnr: JBL Tuner XL
  Element: 1 x 2,75 tum
  Nominell utgångseffekt: 10 W RMS
  Frekvensåtergivning: 70 Hz–20 kHz (-6 dB) 
  Signal/brusförhållande: > 80 dB
  Batterityp: Litiumjonpolymer 11,7 Wh 
  Batteriladdningstid: 

4 timmar (5 V/0,9 A)
  Laddström: 5 V, 1,2 A
  Musikspeltid: upp till 15 timmar vid 

radiolyssning (beroende på volym och 
ljudinnehåll)

Trådlös specifikation
  Bluetooth®-version: 4.2
  Bluetooth®-profil: A2DP V1.2, 

AVRCP V1.5
  Bluetooth®-sändarens frekvensområde: 

2,402–2,480 GHz
  Bluetooth®-sändareffekt: 0–9 dBm (EIRP) 
  Bluetooth®-sändarmodulering: 

GFSK, π/4 DQPSK/8DPSK

Radiospecifikation
  DAB-frekvensområde: 

174,928 MHz–239,200 MHz (Band-III)
  FM-frekvensområde: 

87,5 MHz–108 MHz (varierar efter land)

Mått
  Mått (B x H x D): 145 x 167 x 103 mm \ 

5.7" x 6.6" x 4.1"
  Vikt: 1,15 kg (2,54 lb)
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