
Draagbare waterbestendige luidspreker

Functies
 Draadloze Bluetooth-streaming

 20 uur afspeeltijd

 Duik in het water met het IPX7-
waterbestendig ontwerp

 Ingebouwde powerbank

 Duurzaam, robuust en gebouwd om lang 
mee te gaan

 Geniet van een luide en duidelijke bas

Eindeloos afspelen en opladen.
Eindeloze avonturen met de JBL Charge Essential. Deze draagbare Bluetooth-luidspreker wordt 

geleverd met krachtige Original JBL Pro Sound, plus een handige powerbank, in één robuuste, 

duurzame uitvoering. Via een handige USB-poort kun je snel je apparaten opladen, zodat je nog 

langer kunt DJ’en. Jij krijgt iedereen de dansvloer op, dankzij de dubbele passieve radiator die 

het geluid nog intenser maakt met rijke, diepe basklanken. Met een afspeeltijd tot 20 uur en een 

IPX7 waterbestendig design, kun je doorfeesten waar en zolang je maar wilt.
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Technische specificaties
Algemene specificaties
	Modelnr.: JBL Charge Essential
	Transducer: 2 x 50 mm
	Uitgangsvermogen: 2 x 10 W RMS
	Nominaal uitgangsvermogen: 2 x 10 W RMS
	Ingangsvermogen: 5 V / 2 A
	Frequentiebereik: 65 Hz – 20 kHz 
	Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
	Type batterij: Li-ion polymeer 22,2 Wh  

(gelijk aan 3,7 V/6000 mAh)
	Oplaadtijd voor batterij: 4 uur (5 V/2 A)
	Afspeeltijd voor muziek: maximaal 20 uur 

(afhankelijk van volumeniveau en  
audio-inhoud)

USB-specificatie
	USB-poort: Type A
	USB rating: 5 V DC, 2 A 

Specificatie draadloos
	Bluetooth®-versie: 4.1
	Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.5
	Frequentiebereik Bluetooth®-zender:  

2402 MHz – 2480 MHz
	Vermogen Bluetooth®-zender: ≤ 9 dBm (EIRP)
	Modulatie Bluetooth®-zender: GFSK  

π/4 DQPSK 8DPSK

Afmetingen
	Afmetingen (B x H x L): 213 x 89,7 x 87 mm
	Gewicht: 0,77 kg

Functies en eigenschappen 
Draadloze Bluetooth-streaming
De JBL Charge Essential kan draadloos verbinding maken met maximaal twee smartphones of 
tablets. Battle om de beurt als DJ.
20 uur afspeeltijd
Geen zorgen meer over het opladen van de batterij van je luidspreker. De JBL Charge Essential 
biedt je tot 20 uur afspeeltijd, dus speel langer muziek en op een hoger volume.
Duik in het water met het IPX7-waterbestendig ontwerp
Neem je luidsprekers overal mee naartoe. Feestje in het zwembad? Perfect. Plotselinge 
regenbui? Geen probleem. Beachparty? JBL Charge Essential is IPX7-waterbestendig voor 
zorgeloos vermaak in de buitenlucht.
Ingebouwde powerbank
Niets kan jouw feestje nog verstoren. De JBL Charge Essential is uitgerust met een ingebouwde 
powerbank en handige USB-poort, waardoor al je apparaten snel van stroom kunnen worden 
voorzien en je kunt gaan en staan waar je wilt.
Duurzaam, robuust en gebouwd om lang mee te gaan
Geen avontuur is te groot. Je luidspreker, die is uitgerust met duurzaam materiaal en een 
robuuste rubberen behuizing, is bestand tegen alle omstandigheden.
Geniet van een luide en duidelijke bas
Luide en duidelijke klanken met dubbele passieve basradiator die een krachtige JBL Signature 
Sound levert.

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Charge Essential
1 x Micro USB-kabel
1 x Veiligheidsblad
1 x Beknopte handleiding
1 x Garantiebewijs
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