Draagbare luidspreker voor kinderen

Groots geluid voor de kleine muziekfan

Functies

Kinderen kunnen doen alsof ze een echte popster zijn met de JBL JR POP Bluetooth-luidspreker.

Draadloos streamen via Bluetooth

Ouders hoeven zich geen zorgen te maken, omdat deze is gemaakt van duurzame materialen

5 uur afspeeltijd

en volledig waterbestendig is. Hij heeft een oplaadbare batterij waarmee je kunt genieten

IPX7-waterdicht

van een afspeeltijd tot 5 uur. De leuke ingebouwde lichtthema’s zullen jonge muziekfans

Ingebouwde kleurrijke lichtthema’s

volledig in beslag laten nemen door de muziek. Ultradraagbaar door het draagbandje en

Ultradraagbaar dankzij het draagbandje

speciaal gemaakt voor kleine handjes. En JBL JR POP levert het kenmerkende JBL-geluid en

Versier het met de meegeleverde stickers

is stevig genoeg om mee te nemen naar de speeltuin.

Draagbare luidspreker voor kinderen

Functies en eigenschappen

Verpakkingsinhoud:

Draadloos streamen via Bluetooth
Stream draadloos superieur geluid in hoge kwaliteit vanaf uw smartphone of tablet.

1 x JBL JR POP-luidspreker
1 x micro USB-oplaadkabel
1 x Veiligheidsblad
1 x Beknopte handleiding
2 x stickervellen
1 x Garantiebewijs

5 uur afspeeltijd
De ingebouwde oplaadbare batterij biedt tot 5 uur afspeeltijd.
IPX7-waterdicht
Neem de JBL JR POP gewoon mee naar het strand of het zwembad, zonder dat je je zorgen
hoeft te maken dat hij nat wordt.

Technische specificaties:

Ingebouwde kleurrijke lichtthema’s
Gemaakt om nog meer plezier en interactie te hebben dankzij de ingebouwde kleurrijke
lichtshows. Kies tussen vijf lichtthema’s.

Bluetooth®-versie: 4.2

Ultradraagbaar dankzij het draagbandje
Compact ontwerp om muziek super makkelijk mee te nemen. Kinderen kunnen het
draagbandje ook gebruiken om hun luidspreker aan bijvoorbeeld hun rugzak vast te maken.

Nominaal vermogen: 3W RMS

Versier het met de meegeleverde stickers
Kinderen kunnen de luidspreker personaliseren door hem te versieren met de meegeleverde
stickerset.

Type batterij: Lithium-ion polymeer
(3,7 V, 600mAh)

Ondersteuning: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
Omvormer: 1.5 mm
Frequentiebereik: 190Hz – 20kHz
Signaal-ruisverhouding: ≥80dB

Oplaadtijd voor batterij: 2 uur
Oplaadinvoer: 5 v/0,5 A
Afspeeltijd voor muziek: 5 uur
Vermogen Bluetooth®-zender: 0-4dB
Frequentiebereik Bluetooth®-zender:
2,402 – 2,480 GHz
Modulatie Bluetooth®-zender:
GFSK π/DQPSK 8DPSK
Afmetingen (B x H x D):
39.7 x 87.8 x 75.5mm
Gewicht: 121.2g
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