
 JBL® JEMBE™ TRÅDLÖSA 
DATORHÖGTALARE

JBL® Jembe™ trådlösa datorhögtalare erbjuder det kraftfulla JBL-ljud som 
du lärt dig älska, i en förpackning som pryder vilket skrivbord eller bord 
som helst — och bäst av allt är att du får trådlös tillgång till din musik via 
integrerad Bluetooth®-teknologi. Dessa smakfulla, attraktiva, kompakta 
högtalare har en inbyggd effektförstärkare och en Slipstream-port som 
hjälper till att skapa en fyllig bas med låg förvrängning. Det här aktiva 
2.0-datorhögtalarsystemet har även ett inbyggt 3,5-mm hörlursjack, så 
att du kan njuta av en mer personlig upplevelse med din musik. Det lilla 
och diskreta högtalarsystemet passar perfekt på alla skrivbord medan 
du kan röra dig fritt och strömma musik från dina Bluetooth-kompatibla 
favoritenheter med hjälp av HARMAN TrueStream™-teknologi.

KRAFTFULLT LJUD
I ETT LITET,
TRÅDLÖST PAKET.

Kraftfullt JBL-ljud 
• Integrerad Bluetooth-teknologi

• Inbyggd effektförstärkare

• Aktivt 2.0-datorhögtalarsystem

•  Slipstream-port Smidig, kompakt  
och läcker

Smidig, kompakt och läcker 
• 3,5-mm (1/8") hörlursjack

• Elegant JBL Weave-design

• Kompakt och bärbar

• Inbyggd energibesparande funktion

Trådlösa datorhögtalare som är utformade för att ge dig det bästa ljudet
från dina digitala medieenheter — allt i en kompakt, elegant design.

LEGENDARISKT LJUD SEDAN 1946

Färger:



Bli inte lurad av storleken. De här kompakta datorhögtalarna levererar samma kraftfulla JBL-ljud som du med åren lärt 
dig att älska och förväntar dig.

NYCKELFUNKTIONER

Upplev filmer från din dator som om du satt i 
en biosalong. Det aktiva 2.0-datorhögtalarsys-
temet har en utökad akustisk effekt som ger 
ditt ljud djup och rymd.

Spela musik utan problem från någon av 
dina Bluetooth-favoritenheter med hjälp av 
HARMAN TrueStream-teknologi — fungerar 
med din iPhone, iPad, surfplatta, MP3-
spelare, bärbara dator och praktiskt taget alla 
ljudspelare som är utrustade med Bluetooth.

Den inbyggda effektförstärkaren levererar 
mer effekt och lovar en högre stabilitet — 
actionfilmer får håren att resa sig på ditt huvud 
medan musiken får dig att spetsa öronen och 
kittlar dina sinnen. Jembe-högtalarsystem 
producerar ljud som om det kom direkt från 
studioinspelningen.

Integrerad Bluetooth-teknologi

Jembe högtalarsystemet med två delar är litet 
och elegant. JBL Weave-designen skänker fan-
tastisk form åt exempellös funktion.

Slipstream-portteknologi erbjuder en kraftfull 
bas med fantastiskt ljud och låg förvrängning. 
Anslut till din PC, bärbara dator eller 
musikspelare och hör en riktig bas som  
du kan känna.

Njut av en mer personlig upplevelse med hjälp 
av det integrerade 3,5-mm (1/8")-hörlursjacket, 
som är utformat för att fungera med dina lurar. 

Om ingen ljudsignal tas emot under cirka tre 
minuter, ställs Jembe trådlösa högtalare in 
i standby-läge. Om en ljudsignal upptäcks 
aktiveras de snabbt och automatiskt.

Inbyggd effektförstärkare Aktivt 2.0-datorhögtalarsystem

Slipstream-portteknologi 3,5mm (1/8") hörlursjack Elegant JBL Weave-design

Inbyggd energibesparande funktion



Detta ingår:
• 2 Jembe trådlösa datorhögtalare
• 1 växelströmsadapter
• Snabbstartsguide

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION
 
Effekt
• 6 watt per satellit @ 1% THD

Mått (B x D x H)
•  106mm x 106mm x 135mm 

(4-3/16" x 4-3/16" x 5-5/16")

Impedans
• >5 k ohm

Signal/brus-brusförhållande
• >80dB

Frekvensåtergivning
• 80Hz – 20kHz

Inkänslighet
• 250mV för märkeffekt

Effektbehov
• 12V likström, 1,5A

Effektbehov
• 0,5W (standby); 20W (maximum)

Godkänd
• FCC/CE

På internet kan du registrera ditt köp och få 
professionella tips som visar hur seriöst ljud kan vara.

www.jbl.com/registermyproduct

Specifikationer som även skulle imponera på de tuffaste recensenterna.

SPECIFIKATIONER
JBL® JEMBE™ WIRELESS TRÅDLÖSA DATORHÖGTALARE 
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