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Sjung med, med otroligt klar röståtergivning och JBL Pro-ljud.
Nu är det din tur att inta scenen. De trådlösa JBL-mikrofonerna ger JBL Pro-ljud och otroligt klar 

röståtergivning och detaljrikedom. Gör din röst rättvisa och ta de höga tonerna utan förvrängning 

eller fördröjning. Du behöver bara koppla in den trådlösa tvåkanaliga mottagaren och 

mikrofonerna till din högtalare, så kan du börja glänsa. AA-batterier som är lätta att byta så att 

du kan sätta varje ton fram till soluppgången. Dags för en duett? Ljudet från båda mikrofonerna 

mixas perfekt i din högtalare. Gör dig redo för ditt framträdande.
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Tekniska specifikationer
Allmänna specifikationer

	Modellnr: Wireless Microphone

	Avstånd mellan sändare och mottagare: 
>10 m

	Riktningsmönster: Kardioid

	Frekvensåtergivning: 65 Hz–15 kHz

	Signal/brus-förhållande: > 60 dBA

	UHF frekvensband: 470–960 MHz  
(beror på SKU) (EU 657-662 MHz)

	THD: < 0,5 %, typisk

	Sändarens sändningseffekt: <10 mW, typisk

	Mottagaringång: 6,3 mm obalanserad

	Mottagarens utgångsnivå: -13 dBV, typisk

	Uppladdningsbart batteri i mottagare: 
Litiumjonpolymer 3,7 Wh (motsvarar 
3,7 V/1000 mAh)

	Uppladdningstid, mottagare; < 3.5 h vid 
5 V/1 A

	Speltid med mottagarens batteri: upp till 6 tim

	Mikrofonbatteri: 4 x AA alkaline (ingår)

Mått och vikt

	Mått (B x H x D): Mikrofon: 50 x 233 mm, 
mottagare 70 x 80 x 20 mm

	Vikt: Mikrofon: 247 g, mottagare: 54 g

Funktioner och fördelar 
Högkvalitativ röstupptagning och JBL Pro-originalljud
Den kristallklara ljudupptagningen från JBL:s trådlösa mikrofoner innebär att du slipper 
trassel, fördröjning eller förvrängning. Din röst återges perfekt tack vare det otroliga  
JBL Pro-originalljudet.

Uppladdningsbar tvåkanalig trådlös UHF-mottagare
Du behöver inte framträda ensam, om du inte har tänkt att köra ett solo förstås. Koppla in två 
trådlösa mikrofoner samtidigt och hör båda rösterna perfekt genom högtalaren med upp till 6 
timmars speltid.

Plug and Play
Om du vill höras, så vill du höras nu. JBL:s trådlösa mikrofoner är superenkla att koppla in.  
Slå bara på mottagaren och den trådlösa mikrofonen så är du redo att framträda live.

Mikrofonerna levereras med utbytbara AA-batterier
JBL:s trådlösa mikrofoner levereras med AA-batterier som är lätta att byta ut så att du kan hålla 
igång hela kvällen.

Bäst effekt med JBL PartyBox-högtalare
Använd de trådlösa mikrofonerna med en högtalare som har mikrofoningång – för bästa effekt 
rekommenderas någon av JBL:s PartyBox-högtalare.

Detta finns i lådan:
2 x Trådlös mikrofon
1 x Trådlös mottagare
USB-C-kabel
Snabbguide
Säkerhetsblad
Garantikort
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