Bärbar Bluetooth-högtalare

Grab and go.

Funktioner

JBL GO 2 är en komplett vattentät Bluetooth-högtalare som du kan ta med dig överallt.

Trådlös Bluetooth-strömning

Strömma musik trådlöst i upp till fem timmar med kontinuerlig JBL-ljudkvalitet.

5 timmars speltid

GO 2 gör succé med sin nya vattentäta IPX7-design, så att musikälskare kan ta med sig

Vattentät design

sin högtalare till poolen eller stranden. GO 2 erbjuder också kristallklara telefonsamtal

Högtalartelefon

med sin inbyggda brusreducerande högtalartelefon. GO 2 har en kompakt design och tolv
iögonfallande färger att välja mellan. Den lyfter direkt din stilprofil till helt nya nivåer.

Ljudkabelingång

Bärbar Bluetooth-högtalare

Detta ﬁnns i lådan:

Funktioner och fördelar
Trådlös Bluetooth-strömning
Strömma trådlöst ljud i hög kvalitet från din mobiltelefon eller surfplatta.
5 timmars speltid
Inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri för upp till fem timmars speltid.
Vattentät design
Med sitt vattentäta IPX7-hölje är GO 2 perfekt för bekymmersfritt lyssnande på stranden eller
vid poolen, eller till och med i den.
Högtalartelefon
Njut av kristallklara konferenssamtal med högtalarens brusreducerande högtalartelefon.
Ljudkabelingång
Oroa dig inte – om det inte finns Bluetooth kan du koppla in ljudkabeln i högtalaren och njuta
av musiken var du än befinner dig.

1 x JBL GO 2
1 x Micro USB-kabel för laddning
1 x snabbstartguide
1 x säkerhetsblad
1 x Garantikort

Tekniska speciﬁkationer:
Bluetooth-version: 4.1
Stöd för: A2DP V1.2, AVRCP V1.5 HFP V1.5,
HSP V1.2
Element: 1 x 40 mm
Uteffekt: 3,1W RMS
Frekvensåtergivning: 180 Hz – 20 kHz
Signal/brus-förhållande: ≥80 dB
Batterityp: Litiumjonpolymer (3,7 V/ 730 mAh)
Batteriladdningstid: 2,5 timmar
 usikspeltid: Upp till fem timmar
M
(beroende på volym och ljudinnehåll)
Mått (H x B x D): 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)
Vikt: 184 g
Bluetooth-sändareffekt: 0–4 dBm
Bluetooth-sändarens frekvens:
2,402 – 2,480 GHz
Bluetooth-sändarmodulering:
GFSK/DQPSK/8DPSK
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