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Ljud du kan se

Lys upp varje ögonblick med den spektakulära, programmerbara 360-graders ljusshowen i 
JBL Pulse 5 som synkroniseras med musikrytmen med djup bas och kraftfullt JBL Original 
Pro-ljud i alla riktningar i en vatten- och dammtät design. Den kraftiga remmen gör att du 
kan ta med dig denna bärbara damm- och vattentäta Bluetooth-högtalare från trädgården till 
stranden och vidare. Dansa till gryningen med 12 timmars speltid eller använd PartyBoost 
och parkoppla flera kompatibla högtalare när du vill höja volymen och förbättra upplevelsen.

Bärbar Bluetooth-högtalare med ljuseffekter
PULSE5
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Funktioner och fördelar

Spektakulär 360-graders ljusshow
Lys upp natten med spektakulära färger i 360 grader som synkas med rytmen från dina 
favoritlåtar. Eller matcha ditt humör genom att anpassa den större, djärvare ljusshowen på Pulse 
5:s större transparenta hölje med JBL Portable-appen.

Kraftfullt ljud och djup bas i alla riktningar
Du får rent, kraftfullt JBL Original Pro-ljud i alla riktningar genom separata diskantelement medan 
det passiva baselementet längst ner på högtalaren levererar djup bas – så att musiken verkligen 
känns.

Damm- och vattentät enligt IP67
Till poolen. Till parken. JBL Pulse 5 är vatten- och dammtät enligt IP67 så du kan ta med din 
högtalare överallt.

12 timmars speltid
Lyft varje ögonblicket, dag som natt, med upp till 12 timmars batteritid från en enda laddning.

Trådlös Bluetooth-anslutning
Anslut upp till två mobiltelefoner eller surfplattor trådlöst till högtalaren och turas om att spela låtar 
med JBL Original Pro-ljud.

Ännu roligare med PartyBoost
Med PartyBoost kan du parkoppla två PartyBoost-kompatibla högtalare för ett kraftfullt stereoljud 
eller koppla samman flera PartyBoost-kompatibla enheter för oändliga ljudmöjligheter.

PULSE5

Tekniska data:
Allmän specifikation 
	Modellnr: JBL Pulse 5
	Element: 1 x 64 mm bas, 1 x 16 mm diskant
	Uteffekt: 30 W RMS för baselement, 10 W 

RMS för diskantelement
	Strömkälla: 5 V/3 A
	Frekvensåtergivning: 58 Hz–20 kHz (axial, 

-6 dB)
	Signal/brus-förhållande >80 dB
	Batterityp: Litiumjon-polymer 27 Wh 

(motsvarar 3,6 V/ 7 500 mAh)
	Batteriladdningstid: <4 timmar (5 V/3 A)
	Musikspeltid: Upp till 12 timmar (beroende på 

volymnivå och ljudinnehåll)
	Kabel: USB-C-laddkabel
	Kabellängd: 1 200 mm

 
Trådlös specifikation: 
	Bluetooth®-version: 5.3
	Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Bluetooth®-sändarens frekvensområde: 

2,402–2,480 GHz
	Bluetooth®-sändareffekt: ≤9 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-sändarmodulering: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DPSK
 
Produktmått 
	Mått (B x H x D): 107 x 214 x 131 mm
	Nettovikt: 1,47 kg

 
Förpackningens mått
	Mått (B x H x D): 254 x 145 x 143 mm
	Bruttovikt: 2,2 kg

 

Detta finns i lådan:
1 JBL Pulse 5

1 JBL-märkt typ C-kabel

1 snabbguide

1 säkerhetsblad 

1 garantikort
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