
JBL HORIZON
Bluetooth®-klockradio med USB-laddning och miljöbelysning

Strömma, ladda och vakna av fylligt JBL-ljud och miljöbelysning.

JBL Horizon har fylligt JBL-ljud i stereo med trådlös Bluetooth®-strömning, dubbla 

snabbladdande USB-portar, tydlig LCD-display och miljöbelysning. Den har två larm med 

flera olika digitala larmsignaler, upp till fem förinställda radiokanaler och batteribackup så 

att du kan vara säker på att alltid vakna i tid. Den kompakta utformningen gör att den kan 

placeras nästan var som helst.

Funktioner 
 Multisensor-larmklocka med LED-belysning

 Fylligt JBL-ljud i stereo 

 Bluetooth®-strömning

 USB-uppladdning 

 Kompakt, snygg design
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JBL HORIZON
Bluetooth®-klockradio med USB-laddning och miljöbelysning

Vad finns i lådan?

1 x JBL Horizon 

1 x strömadapter (13 V 2,2 A) 
med utbytbara kontakter

1 x FM-antenn  

1 x Snabbguide

1 x säkerhetsblad

Specifikationer

Frekvensomfång: 70 Hz – 20 kHz  

Klassad effekt: 2 x 5 W

Mått (H x B x D): 160 x 183 x 86 (mm)

Vikt: 890 g

Multisensor-larmklocka med LED-belysning
- Dubbla oberoende larm för dig och din partner 
- Välj mellan FM-radio, digitala larmsignaler, musik strömmad från en Bluetooth®-enhet eller  
 traditionell summerton
- LED-belysning ser till att du vaknar på ett behagligt sätt
- LCD-displayens ljusstyrka anpassas automatiskt efter rummets ljus

Fylligt JBL-ljud i stereo 

- Fylligt JBL-stereoljud från en kompakt enhet
- Lyssna på JBL-ljud både som väckarklocka och som Bluetooth®-högtalare

Bluetooth®-strömning
- Strömma musik trådlöst via Bluetooth®

- Kompatibel med alla smarta enheter

USB-uppladdning
- Två USB-portar snabbladdar två olika enheter

Kompakt, snygg design
- Runda former och kompakt storlek passar bra i alla miljöer
- Mjuk gummiyta som är skön att röra vid
- Finns i svart och vit


