Draagbare Bluetooth-luidspreker met DAB/FM-radio

Overal krachtig geluid en kristalheldere radio.
JBL Tuner is een compacte draagbare Bluetooth-luidspreker met een krachtig geluid en
kristalheldere digitale DAB-radio. Je kunt nu overal luisteren naar je favoriete nummers en
radiozenders, dankzij het compacte ontwerp en een oplaadbare batterij die tot 8 uur lang
meegaat. Als er geen digitaal bereik is, schakel je gewoon over naar FM-radio. De tuner heeft
ook een eenvoudig af te lezen scrollbaar, verlicht LCD-display en 5 vooraf ingestelde DAB/FMknoppen om snel te kunnen afstemmen op je favoriete zenders. Kortom, het perfecte apparaat
om onderweg naar muziek te luisteren.

Functies
DAB/DAB+-radio
Digitale FM-tuner
Draadloze Bluetooth streaming
8 uur afspeeltijd
Verlicht LCD-display
5 vooraf ingestelde DAB- en FM-knoppen

Draagbare Bluetooth-luidspreker met DAB/FM-radio

Technische specificaties:

Functies en eigenschappen
DAB/DAB+-radio
Kies uit een grote hoeveelheid radiozenders en luister naar het kristalheldere geluid van digitale
DAB-radio.

	
Omvormer: 1 x 44,5mm

Digitale FM-tuner
Geniet van traditionele FM-radiozenders en ook RDS.

174,928 MHz – 239,200 MHz (Band-III)
	
FM-bandbreedte: 87,5 MHz – 108 MHz
	
Bluetooth-versie: 4.1
	
Ondersteuning: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
	
Nominaal vermogen: 5 W RMS
	
Signaal-ruisverhouding: >80 dB
	
Type batterij: Lithium-ionpolymeer
(3,7 V, 2000 mAh)
	
Oplaadtijd voor batterij: 3,5 uur
	
Afspeeltijd voor muziek: maximaal
8 uur (afhankelijk van volumeniveau en
audio-inhoud)
	
Vermogen Bluetooth-zender: 0-9 dBm
	
Frequentiebereik Bluetooth-zender:
2,402 – 2,480 GHz
	
Modulatie Bluetooth-zender:
GFSK/DQPSK/8DPSK
	
Afmetingen: 165 x 66 x 66mm
	
Gewicht: 445 g

Draadloze Bluetooth streaming
Stream je muziek draadloos in hoge kwaliteit vanaf je smartphone of tablet.
8 uur afspeeltijd
De ingebouwde oplaadbare batterij biedt tot 8 uur afspeeltijd.
Verlicht LCD-display
Op het scrollbare, verlichte LCD-display zie je eenvoudig naar welke radiozender je luistert.
5 vooraf ingestelde DAB- en FM-knoppen
Stel snel af op je favoriete zenders met de 5 vooraf ingestelde DAB-knoppen en 5 FM-knoppen.

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Tuner
1 x USB-kabel
1 x 5V/1A-adapter
1 x Veiligheidsblad
1 x Beknopte handleiding
1 x Garantiebewijs
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Frequentiebereik: 85Hz – 20kHz
	
DAB-bandbreedte:
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