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Kraftfullt ljud var du än är.

JBL Xtreme 2 är en bärbar Bluetooth-högtalare som enkelt ger ett dynamiskt och 

uppslukande stereoljud. Högtalaren är bestyckad med fyra element, två JBL Bass Radiators 

och ett laddningsbart litiumjonbatteri på 10 000 mAh som ger upp till 15 timmars speltid. 

Utöver detta har högtalaren även en praktisk utgång för USB-laddning. Högtalaren är IPX7-

klassad med en vattentät utformning och dess robusta material i exklusiva färger gör den 

komplett. Tack vare JBL Connect+ går det att koppla ihop mer än 100 JBL Connect+-

högtalare trådlöst för en ännu bättre musikupplevelse och en ännu större fest. Högtalaren 

har inbyggda krokar, ett hållbart metallhölje och en flasköppnare på bärremmen. Allt för 

att vara så praktisk som möjligt för användare på språng. Den är dessutom den perfekta 

ljudlösningen för hemmet. Vare sig du är i ditt eget vardagsrum, vid poolen eller på förfest 

så kan du ta med dig JBL Xtreme 2:s stora ljud, vart du än ska!
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Tekniska specifikationer:
		Bluetooth®-version: 4.2

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

		Baselement: 2 x 2,75 tum

		Diskantelement: 2 x 20 mm

		Märkeffekt: 2 x 20 W RMS Bi-amp 
(växelströmsläge) 

		Frekvensåtergivning: 55 Hz – 20 kHz

		Signal/brus-förhållande: >80 dB

		Strömförsörjning: 19 V 3 A

		Batterityp: Litiumjonpolymer 36 Wh 
(motsvarar 3,7 V, 10 000 mAh)

		Batteriladdningstid: 3,5 timmar

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

		USB-laddning ut: 5 V / 2 A (maximalt)

		Bluetooth®-sändareffekt: 0-12,5 dBm

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

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

		Mått (H x B x D): 136 x 288 x 132 mm

		Vikt: 2 393 g

Funktioner och fördelar 

Trådlös Bluetooth-strömning
Anslut upp till två mobiltelefoner eller surfplattor trådlöst till högtalaren och turas om att spela 
upp ett kraftfullt stereoljud.

15 timmars speltid
Det inbyggda laddningsbara litiumjonbatteriet ger upp till 15 timmars speltid och kan ladda 
upp din enhet via en USB-port.

Vattentålig enligt IPX7
Ta med Xtreme 2 till stranden eller poolen utan att oroa dig för regn, stänk eller att den 
hamnar under vatten.

JBL Connect+
Förstärk din musikupplevelse till episka nivåer och få perfekt partystämning genom att ansluta 
fler än 100 JBL Connect+-högtalare trådlöst.

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

Hållbart tyg och robust material
Det rejäla tygmaterialet och det robusta gummihöljet gör att din högtalare klarar av alla dina 
äventyr.

JBL Bass Radiator
Två passiva element ger ett kraftfullt, iöronfallande JBL-ljud som ljuder starkt och klart.

Detta finns i lådan:
1 JBL XTREME 2
1 strömadapter
1 bärrem
1 snabbguide
1 säkerhetsblad
1 garantikort
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