
Geluid dat je kunt zien.
Geef je feest een boost met het echte JBL-geluid en een waanzinnige  

LED-lichtshow en dat alles in 360 graden. Ons sterke, IPX7-waterproof design 

ziet er niet alleen mooi uit, maar speelt ook nog eens 12 uur af na één keer 

opladen. Gebruik de JBL Connect-app om de kleuren en patronen die op de 

muziek reageren aan te passen. Verbind met andere JBL PartyBoost luidsprekers 

om er een topfeest van te maken.

Functies
 Verlicht de nacht

 Volg overal de tel

 Dans de nacht of dag weg

 Duik in het water met het IPX7-waterproof ontwerp

 Daar is een app voor

 Maak het extra leuk met PartyBoost

 Schudden om de lichtshow te synchroniseren

Draagbare Bluetooth luidspreker



Functies en eigenschappen 

Verlicht de nacht
Pulse 4 straalt in het donker dankzij een geweldige 360 graden LED–lichtshow 
met hoge resolutie.

Volg overal de tel
Met de Pulse 4 ervaar je het geluid vanuit iedere richting dankzij het slimme 
360 graden design. 

Dans de nacht of dag weg
Klaar voor een feestje? Pulse 4 levert tot 12 uur speelduur na één keer opladen.

Duik in het water met het IPX7-waterproof ontwerp
Neem je luidsprekers overal mee naartoe. Feestje in het zwembad? Perfect! 
Plotselinge regenbui? Geen probleem. Beachparty? Pulse 4 is IPX7-waterproof 
en kan  tot een meter diep onder water. Geen zorgen dus als het nat wordt.

Daar is een app voor
Download de JBL Connect-app om er een topfeest van te maken. En maak 
jouw muziek zichtbaar met verschillende lichtshowthema’s of maak je eigen 
combinaties. Ready to tune out? Maak een lichtshow van jouw speaker, of de 
muziek nu aan of uit staat.

Maak het extra leuk met PartyBoost
Met PartyBoost koppel je twee of meerdere JBL PartyBoost-luidsprekers aan 
elkaar voor stereogeluid of om er een extra groot feest van te maken.

Schudden om de lichtshow te synchroniseren
Het is heel eenvoudig om je LED-lichtshow met andere Pulse 4’s in de buurt te 
verbinden. Houd jouw luidspreker in de buurt en schud om te synchroniseren.
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Verpakkingsinhoud:

1 x JBL Pulse 4

1 x JBL Type C-merkkabel

1 x Beknopte handleiding

1 x Veiligheidsblad 

1 x Garantiebewijs

Technische specificaties:
  Bluetooth-versie: 4.2

  Ondersteuning: A2DP V1.3, ACRCP V1.6

  Omvormer: 2.25 duim

  Nominaal vermogen: 20W R.M.S

  Frequentiebereik: 70Hz – 20kHz

  Signaal-ruisverhouding: >80dB

  Type batterij: Lithium-ion polymeer 26 Wh (3.6V, 7260mAh)

  Oplaadtijd batterij: 3.5 uur (5V / 3A)

  Afspeeltijd muziek: maximaal 12 uur (afhankelijk van 
volumeniveau en audio-inhoud)

  Vermogen Bluetooth-zender:  ≤10dBm

  Frequentiebereik Bluetooth-zender: 2,402 – 2,480GHz

  Frequenzbereich für die 2.4GHz SRD: 2.407 – 2.475GHz

  Modulatie Bluetooth-zender: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

  Afmeting (b x d x h): 96 x 96 x 207mm

  Gewicht: 1260g

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Draagbare Bluetooth luidspreker


