
Krachtig geluid is nog nooit zo draagbaar geweest.
JBL Xtreme is de ultieme draagbare Bluetooth luidspreker die weergaloos en krachtig stereogeluid 
levert door de integratie van de vier actieve transducers en twee zichtbare JBL Bass Radiatoren. 
De luidspreker beschikt over een sterke, oplaadbare 10.000mAh Li-ion batterij voor maximaal 
15 uur speeltijd en een dubbele USB-poort voor urenlang luisterplezier, omdat je ondertussen je 
apparaten kunt opladen. Met de JBL Xtreme kun je overal een feestje van maken – binnenshuis 
of buitenshuis, op het strand of tijdens een barbecue in de achtertuin – door zijn spatwaterdichte 
behuizing die verkrijgbaar is in zwart, blauw of rood. De JBL Xtreme beschikt verder over een 
speakerphone met ruis- en echo-onderdrukking voor heldere vergadergesprekken en JBL 
Connect technologie die draadloos meerdere met JBL Connect uitgeruste luidsprekers kan 
koppelen om je luisterervaring te optimaliseren.

Opties in één oogopslag
 Draadloze Bluetooth Streaming

 Hoge capaciteit 10.000mAh oplaadbare 
batterij

 Speakerphone

 Spatwaterdicht

 JBL Connect

 Duurzame behuizing

 JBL Bass Radiator
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Technische specificaties
 Bluetooth® versie: 4.1  

 Ondersteuning: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, 
HFP V1.6, HSP V1.2  

 Transducer: Woofer 2 x 63mm;  

 Tweeter: 2 x 35mm  

 Nominaal vermogen: 2 x 20W Bi-amp 
(AC-modus)  

 Frequentiebereik: 70 – 20kHz  

 Signaal-ruisverhouding: >80dB  

 Voeding: 19V 3A  

 Type batterij: Lithium-ion polymeer 
(7,4V, 5.000mAh)

 Oplaadtijd batterij: 3,5 uur  

 Tijdsduur muziek afspelen: tot maximaal 15 uur 
(afhankelijk van volumeniveau en audio-inhoud)  

 Enkele USB oplaadaansluiting: 1 x 2A  

 Dubbele USB oplaadaansluiting: 2 x 1A  

 Bluetooth® transmittervermogen: 0-4 dBm  

 Bluetooth® transmitter frequentiebereik: 
2,402 – 2,480 GHz  

 Bluetooth® transmitter modulatie: GFSK, 
π/4 DQPSK, 8DPSK  

 Afmetingen (B x H x L): 126 x 283 x 122 mm  

 Gewicht: 2112g

Kenmerken en voordelen
Draadloze Bluetooth Streaming
Koppel draadloos maximaal 3 smartphones of tablets met de luidspreker en geniet van weergaloos 
krachtig stereogeluid.

Hoge capaciteit 10.000mAh oplaadbare batterij
Ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij voor maximaal 15 uur speeltijd en het opladen van apparaten 
via de twee USB-poorten.

Speakerphone
Beantwoord telefoontjes met één druk op de knop – kristalhelder dankzij de speakerphone met ruis- 
en echo-onderdukking.

Spatwaterdicht
Spatwaterdicht betekent geen zorgen meer over regen of vocht; je kunt hem zelfs schoonmaken met 
stromend kraanwater. Dompel hem alleen niet onder.

JBL Connect
Bouw je eigen geluidssysteem door het aansluiten van meerdere JBL Connect luidsprekers om je 
luisterervaring te optimaliseren.

Duurzame behuizing
Door de duurzame afwerking en de sterke rubber behuizing kun je er zeker van zijn dat je 
luidspreker al je avonturen overleeft.

JBL Bass Radiator
Hoor de bass, voel de bass, zie de bass. Dubbele externe passieve radiatoren laten je zien hoe 
krachtig je luidsprekers zijn.

Verpakkingsinhoud:

1 x JBL XTREME 1 x Snelstartgids
1 x Voedingsadapter 1 x Veiligheidsblad
1 x Draagband 1 x Garantiebewijs


