
Radio med kristallklart och kraftfullt ljud som kan tas med var som 
helst.
JBL Tuner är en kompakt och bärbar Bluetooth-högtalare med digital DAB-radio och kristallklart, 
kraftfullt ljud. Nu kan du njuta av dina favoritlåtar och -radiostationer var som helst, tack vare  
kompakt design och uppladdningsbart batteri som klarar upp till 8 timmars speltid. Om digital 
täckning inte finns tillgänglig byter du bara till FM-radio. Den har även en lättöverskådlig, 
bakbelyst och skrollbar LCD-skärm med 5 DAB-/FM-snabbknappar så att du enkelt hittar dina 
favoritstationer, vilket gör den till det ultimata lyssnartillbehöret när du är på språng.

Funktioner
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 Digital FM-radio

 Trådlös Bluetooth-strömning

 8 timmars speltid

 Bakbelyst LCD-skärm

 5 direktknappar för DAB och FM
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Funktioner och fördelar 
DAB/DAB+-radio
Njut av ett stort urval av radiostationer och kristallklart ljud med digital DAB-radio.

Digital FM-radio
Njut av traditionella radiostationer med RDS.

Trådlös Bluetooth-strömning
Strömma trådlöst ljud i hög kvalitet från din mobiltelefon eller surfplatta.

8 timmars speltid
Inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri för upp till åtta timmars speltid.

Bakbelyst LCD-skärm
Den skrollbara, bakbelysta LCD-skärmen ger enkel visning av information om radiostationerna.

5 direktknappar för DAB och FM
Gör det enkelt att ratta in dina favoritstationer genom att använda 5 DAB- och 5 FM-knappar.

Detta finns i lådan:
1 x JBL Tuner

1 x USB-kabel

1 x 5V/1A adapter

1 säkerhetsblad

1 snabbguide

1 garantikort

Tekniska specifikationer:
 Högtalarelement: 1 x 44,5 mm

 Frekvensåtergivning: 85 Hz – 20 kHz

 DAB-frekvenssområde: 
174,928 MHz–239,200 MHz (Band-III)

 FM-frekvensområde: 87,5 MHz–108 MHz 

 Bluetooth-version: 4.1

 Stöd för: A2DP V1.2, AVRCP V1.5

 Märkeffekt: 5 W RMS

 Signal/brus-förhållande: >80 dB

 Batterityp: Litiumjon-polymer 
(3,7 V, 2 000 mAh)

 Batteriladdningstid: 3,5 timmar

 Musikspeltid: Upp till 8 timmar (beroende på 
volym och ljudinnehåll)

 Bluetooth-sändareffekt: 0-9 dBm

 Bluetooth-sändarens frekvensområde: 
2,402–2,480 GHz

 Bluetooth-sändarmodulering: 
GFSK/DQPSK/8DPSK

 Mått: 165 x 66 x 66mm

 Vikt: 445 g
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