
JBL® JEMBE™ DRAADLOZE
COMPUTERLUIDSPREKERS

De JBL® Jembe™ draadloze computerluidsprekers combineren het krachtige 
JBL-geluid waar u zo van bent gaan houden met een prachtige verpakking 
die op geen enkel bureau of tafel misstaat. En het mooiste is dat u hiermee 
draadloos toegang tot uw muziek kunt krijgen via de ingebouwde Bluetooth®-
technologie. Deze compacte en buitengewoon aantrekkelijke luidsprekers 
bieden een ingebouwde vermogensversterker en een Slipstream-poort die 
helpt bij het creëren van een rijk basgeluid met weinig vervorming. Dit 2.0 
computerluidsprekersysteem met eigen voeding beschikt tevens over een 
ingebouwde 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting, zodat u nog intiemer kunt 
genieten van uw muziek. Hoewel het kleine en discrete luidsprekersysteem 
gemakkelijk op elk bureau past, kunt u gewoon vrij rondlopen en muziek 
streamen vanuit uw favoriete Bluetooth-apparaten via HARMAN  
TrueStream™-technologie.

KRACHTIG GELUID
IN EEN PIEPKLEIN,
DRAADLOOS PAKKETJE.

Krachtig JBL-geluid 
• Geïntegreerde Bluetooth-technologie

• Ingebouwde vermogensversterker

•  2.0 computer luidsprekersysteem met  
eigen voeding

• Slipstream-poorttechnologieën

Slank, compact en sexy 
• 3,5mm (1/8") hoofdtelefoonaansluiting

• Stijlvol JBL Weave-design

• Compact en draagbaar

• Ingebouwde energiebesparingsfunctie

Draadloze desktopluidsprekers die zijn ontworpen om het beste geluid
uit uw digitale media-apparaten te halen — in een compact, stijlvol design.

LEGENDARISCH GELUID SINDS 1946

Kleuren:



Laat u niet voor de gek houden door het formaat. Deze compacte computerluidsprekers bieden hetzelfde krachtige 
JBL-geluid waar u in de loop van de jaren van bent gaan houden en dat u van JBL kunt verwachten.

HOOFDFUNCTIES

Ervaar films die u op de computer bekijkt 
alsof u in de bioscoop zit. Het 2.0 computer-
luidsprekersysteem met eigen voeding biedt 
akoestische prestaties die uw geluid diepte en 
ruimte verlenen.

Speel moeiteloos uw muziek af vanaf een van
uw favoriete Bluetooth-apparaten via HARMAN 
TrueStream-technologie — werkt met uw 
iPhone, iPad, tablet, MP3-speler, laptop en 
vrijwel elke audiospeler die is uitgerust met 
Bluetooth-technologie.

De ingebouwde vermogensversterker zorgt 
voor meer power en belooft superieure stabiliteit 
— bij actiefilms blijft u op het puntje van uw 
stoel zitten terwijl u met hart en ziel geniet van 
uw muziek. Het Jembe luidsprekersysteem 
produceert geluid dat rechtstreeks afkomstig 
lijkt van de studiosessies.

Geïntegreerde Bluetooth-technologie

Het tweedelige Jembe luidsprekersysteem is 
klein en stijlvol. Het JBL Weave-design zorgt 
voor een fantastische vorm met een uitzonder-
lijke functionaliteit.

Slipstream-poorttechnologieën bieden 
luisteraars een krachtig, fantastisch basgeluid 
met zeer geringe vervorming. Sluit deze 
luidsprekers aan op uw desktopcomputer, 
laptop of persoonlijke muziekspeler
en hoor echte bas die u ook kunt voelen.

Geniet van een intiemere ervaring 
met de ingebouwde 3,5mm (1/8") 
hoofdtelefoonaansluiting die is ontworpen voor 
gebruik met uw persoonlijke apparaten.

Als er gedurende ongeveer drie minuten 
geen audiosignaal aanwezig is, worden 
de Jembe draadloze luidsprekers in de 
energiebesparende stand-bystand gezet. 
Als dan weer een audiosignaal wordt 
gedetecteerd, worden zij snel en automatisch 
opnieuw opgestart.

Slipstream-poorttechnologieën

Ingebouwde vermogensver-
sterker

2.0 computer luidsprekersysteem 
met eigen voeding

3,5mm (1/8") hoofdtelefoon-
aansluiting

Stijlvol JBL Weave-design

Ingebouwde energiebesparings-
functie



Wat is inbegrepen:
• 2 Jembe draadloze computerluidsprekers
• 1 voedingsadapter (wisselstroom)
• Beknopte handleiding

SPECIFICATIES EN INFORMATIE
 
Vermogen
•  6 watt per satelliet met 1% THD

Afmetingen (B x D x H)
•  106mm x 106mm x 135mm 

(4-3/16" x 4-3/16" x 5-5/16")

Invoerimpedantie
•  >5k ohm

Signaal-ruisverhouding
•  >80dB

Frequentierespons
•  80Hz – 20kHz

Ingangsgevoeligheid
•  250 mV voor nominaal vermogen

Voedingsvereisten
•  12V DC, 1,5 A

Stroomverbruik
•  0,5W (stand-by); 20W (maximaal)

Goedkeuringen
• FCC/CE

Ga online om uw aankoop te registreren en 
professionele tips te ontvangen die u laten zien 
hoe serieus geluid kan zijn.

www.jbl.com/registermyproduct

Specificaties waarvan zelfs de strengste critici onder de indruk zullen zijn.
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