JBL HORIZON

Bluetooth wekkerradio met USB-oplaadfunctie en sfeerverlichting
®

Streamen, opladen en wakker worden met kamervullend JBL-stereogeluid
en mooie sfeerverlichting.
De JBL Horizon wekkerradio biedt kamervullend JBL-stereogeluid met draadloze Bluetooth®

Opties in één oogopslag
	
Multi-sensory wekker met
LED-sfeerverlichting

streaming, twee USB-poorten voor snel opladen, helder LCD-display en sfeerverlichting.

Kamervullend JBL-stereogeluid

Hij beschikt over twee wekkers, met een keuze uit originele digitale wektonen, maximaal vijf

Bluetooth® streaming

radiovoorkeurzenders en een batterijback-up om ervoor te zorgen dat je altijd op tijd wakker wordt.

USB-opladen

Dankzij het compacte ontwerp kan de JBL Horizon wekkerradio bijna overal worden geplaatst.

Compact, aantrekkelijk ontwerp

JBL HORIZON

Bluetooth wekkerradio met USB-oplaadfunctie en sfeerverlichting
®

Multi-sensory wekker met LED-sfeerverlichting
- Twee onafhankelijke wekkers voor jou en je partner
- Kies uit FM-radio, originele digitale wektonen, muziek gestreamd vanaf een
Bluetooth® apparaat of een traditionele zoemer
- LED-sfeerverlichting helpt je om rustig wakker te worden
- LCD-display past de helderheid automatisch aan de kamerverlichting aan
Kamervullend JBL-stereogeluid
- Rijk, kamervullend JBL-stereogeluid uit een compact apparaat
- Geniet van JBL-geluid, als wekker of als een Bluetooth® luidspreker
Bluetooth® streaming
- Stream je muziek draadloos via Bluetooth®
- Compatibel met alle slimme apparaten

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Horizon
1 x Voedingsadapter (13V 2.2A) met
verwisselbare stekkers
1 x FM-antenne
1 x Snelstartgids
1 x Veiligheidsinformatieblad
Technische specificaties:
Frequentiebereik: 70Hz – 20KHz
Nominaal vermogen: 2 x 5W
Afmetingen (H x B x L): 160 x 183 x 86 (mm)
Gewicht: 890 g

USB-opladen
- Twee USB-poorten voor het snel opladen van twee apparaten
Compact, aantrekkelijk ontwerp
- Afgeronde lijnen en compacte vorm passen in elk interieur
- Zachte, rubber afwerking voor plezierige bediening
- Verkrijgbaar in zwart of wit
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