
Klockradiohögtalare med Bluetooth och DAB/DAB+/FM

Funktioner
 Anpassa din väckningssignal
 Kraftfullt JBL-ljud
 Ratta in dina favoritradiokanaler
 Streama all din musik via Bluetooth
 Bakgrundsbelysning
 Två USB-utgångar för laddning av dina 

enheter
 Se allt med en snabb blick på den stora 

LCD-displayen
 Smidigt vridreglage

Börja din dag med JBL Pro Sound.
Vakna till JBL Pro Sound. JBL Horizon 2 har karaktäristisk rund design, inramande LED-ljus och 

DAB/DAB+/FM-radio och passar i alla sovrum. En stor LCD-display visar tid, larminställningar 

och radioinformation tydligt och det trendiga tygöverdraget smälter väl in i rummets inredning. 

Välj mellan ett brett urval av alarmljud eller en favoritradiostation på DAB, DAB+ eller FM. Med 

det smidiga vridreglaget ställer du enkelt in och snoozar larm, justerar volymen eller slår på eller 

av bakgrundsbelysningen. Med två välplacerade USB-utgångar för laddning av dina enheter är 

JBL Horizon 2 också en perfekt medhjälpare vid din sida.
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Tekniska specifikationer:
Allmänna specifikationer
	Modellnr: JBL Horizon 2
	Element: 2 x 1,5 tum (2 x 38 mm)
	Märkeffekt: 2x4W RMS
	Frekvensåtergivning: 75 Hz – 20 kHz (-6dB)
	Signal/brusförhållande: > 80 dB
	Strömförsörjning: 13 V/2,2 A
	Backupbatteri för larm: CR2032
	USB-laddning ut: 5 V / 2 A (maximalt)

Trådlös specifikation
	Bluetooth®-version: 4.2
	Bluetooth®-profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
	Bluetooth®-sändarens frekvensområde: 

2,400 – 2,4835 GHz
	Bluetooth®-sändareffekt: 0–7 dBm (EIRP) 
	Bluetooth®-sändarmodulering: GFSK, 

π/4 DQPSK/8DPSK
Radiospecifikation
	FM-frekvensområde: 87,5 MHz–108 MHz 

(varierar efter land)
	Sändningsområde för DAB: 

174,928–239,200 MHz (Band-III)
Mått
	Mått (B x H x D): 178 x 162 x 75,7 mm
	Vikt: 0,81 kg

Funktioner och fördelar
Anpassa din väckningssignal
Välj personliga alarm med många olika ljud. Välj din favoritradiokanal eller något av de inbyggda 
digitala larmljuden. Ställ in separata larm till dig och din partner.

Kraftfullt JBL-ljud
Oavsett om du streamar musik via Bluetooth eller lyssnar på din favoritradiokanal kan du fylla 
rummet med ett imponerande JBL Pro Sound.

Ratta in dina favoritradiokanaler
JBL Horizon 2 klockradio kan väcka dig – eller hålla dig sällskap – med DAB, DAB+ och FM-
radiostationer. Tre praktiska förinställningsknappar för direkt val av dina favoritkanaler.

Streama all din musik via Bluetooth
Anslut enkelt via Bluetooth och välj musik från en streaming-tjänst eller din personliga spellista.

Bakgrundsbelysning
Ljusinramningen gör den till en perfekt nattlampa. Den ger ett behagligt ljus i ditt sovrum. 

Två USB-utgångar för laddning av dina enheter
Ladda telefonen, läsplattan eller andra enheter som laddas med USB med de praktiska 
laddningsportarna.

Se allt med en snabb blick på den stora LCD-displayen
Kontrollera snabbt tid, datum, larminställningar och radioinformation på LCD-displayen på 
framsidan. En inbyggd ljussensor justerar automatiskt ljusstyrkan efter rummets belysning.

Smidigt vridreglage
Det användarvänliga vridreglaget har flera praktiska funktioner. Du kan enkelt vrida reglaget för att 
snabbt välja den tid du vill stiga upp. Du kan också välja snooze, justera volymen och slå på och av 
bakgrundsbelysningen.
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