Draagbare Bluetooth luidspreker

Grab and go.

Functies

De JBL GO 2 is een complete, waterbestendige Bluetooth luidspreker die je overal mee

Draadloze Bluetooth streaming

naar toe kunt nemen. Stream tot wel 5 uur draadloos muziek via Bluetooth met constante

5 uur afspeeltijd

JBL-kwaliteit. Dankzij het spetterende, nieuwe IPX7 waterbestendige ontwerp van de GO

Waterbestendig ontwerp

2 kun je als muziekliefhebber je luidspreker onbezorgd meenemen naar het zwembad

Speakerphone

of het strand. Kristalheldere gesprekken voer je via de ingebouwde ruisonderdrukkende

Audiokabelingang

speakerphone van de GO 2. Door het compacte formaat en de keuze uit 12 opvallende
kleuren, is er altjid wel een GO 2 die perfect bij jouw stijl past.

Draagbare Bluetooth luidspreker

Verpakkingsinhoud:

Functies en eigenschappen
Draadloze Bluetooth streaming
Stream je muziek draadloos in hoge kwaliteit vanaf je smartphone of tablet.
5 uur afspeeltijd
Ingebouwde oplaadbare Li-ionbatterij voor een afspeeltijd van maximaal 5 uur.
Waterbestendig ontwerp
De IPX7 waterbestendige behuizing maakt de GO 2 perfect voor zorgeloos luisterplezier
op het strand, bij het zwembad of zelfs erin.
Speakerphone
Profiteer van kristalheldere conference calls via je luidspreker met de ruisonderdrukkende
speakerphone.
Audiokabelingang
Maak je geen zorgen als er geen Bluetooth is, steek de audiokabel in de luidspreker en geniet
net zo goed van al je muziek.

1 x JBL GO 2
1 x Micro USB-kabel voor opladen
1 x beknopte handleiding
1 x veiligheidsblad
1 x Garantiebewijs

Technische specificaties:
Bluetooth-versie: 4.1
 ndersteuning: A2DP V1.2, AVRCP V1.5,
O
HFP V1.5, HSP V1.2
Omvormer: 1 x 40 mm
Uitgangsvermogen: 3,1W RMS
Frequentiebereik: 180 Hz - 20 kHz
Signaal-ruisverhouding: ≥80dB
Type batterij: Lithium-ion polymeer (3,7 V,
730 mAh)
Oplaadtijd voor batterij: 2,5 uur
Tijdsduur muziek afspelen: maximaal 5 uur
(afhankelijk van volumeniveau en audio-inhoud)
Afmetingen (H x B x D): 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)
Gewicht: 184 g
Vermogen Bluetooth-zender: 0 - 4 dBm
Frequentie Bluetooth-zender:
2,402 GHz – 2,480 GHz
 odulatie Bluetooth-zender:
M
GFSK/DQPSK/8DPSK
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