Draagbare Bluetooth®-luidspreker

Grab and GO.

Functies

De gloednieuwe JBL GO+ zorgt ervoor dat je overal geluid van JBL-kwaliteit tot je beschikking

Draadloze Bluetooth® streaming

hebt. Deze GO+, de alles-in-één luidsprekeroplossing, streamt muziek via Bluetooth® vanaf

Oplaadbare batterij

smartphones en tablets en wordt gevoed door een oplaadbare batterij die tot wel 5 uur

Speakerphone

afspeeltijd biedt. Het apparaat is tevens uitgerust met een handige speakerphone met

Audiokabelingang

ruisonderdrukking, waardoor je telefoontjes kunt aannemen zonder dat je je luidspreker
uit hoeft te zetten. De JBL GO+, verkrijgbaar in 3 levendige kleuren met een gladde en
duurzame afwerking dankzij dubbele inspuiting, biedt een indrukwekkend, opvallend
contrast dat gewoonweg bij een ieders stijl past. En met de geïntegreerde uitsparing voor
een draagbandje (draagbandje optioneel), kun je er zeker van zijn dat audio ook gepaard
kan gaan met een goede stijl.

Draagbare Bluetooth®-luidspreker

Verpakkingsinhoud:

Functies en eigenschappen
Draadloze Bluetooth streaming
Stream je muziek draadloos in hoge kwaliteit vanaf je smartphone of tablet.
®

Oplaadbare batterij
Ingebouwde oplaadbare Li-ionbatterij voor een afspeeltijd van maximaal 5 uur.
Speakerphone
Beantwoord telefoontjes via je speaker met één druk op de knop - kristalhelder dankzij de
ruisonderdukkende speakerphone.
Audiokabelingang
Maak je geen zorgen als er geen Bluetooth® is, steek de audiokabel in de luidspreker en geniet net
zo goed van al je muziek.

1 x JBL GO+
1 x Micro USB-kabel voor opladen
1 x beknopte handleiding
1 x veiligheidsblad
2 x Garantiebewijs

Technische specificaties:
Bluetooth®-versie: Bluetooth v4.1
Ondersteuning: A2DP profiel v1.2, AVRCP
profiel v1.5, HFP profiel v1.5, HSP profiel v1.2
Omvormer: 1 x 40 mm
Nominaal vermogen: 3 W
Frequentiebereik: 180 Hz – 20 kHz
Signaal-ruisverhouding: 80 dB
Type batterij: Lithium-ion polymeer
(3,7 V, 730 mAh)
Oplaadtijd voor batterij: 2,5 uur
Afspeelduur muziek: 5 uur
Vermogen Bluetooth®-zender: 0~4 dBm
Frequentiebereik Bluetooth®-zender:
2402 ~ 2480 MHz
Modulatie Bluetooth®-zender: GFSK/
DQPSK/8DPSK
Afmetingen: 97.7 mm X 80.7 mm X 36.4 mm
Gewicht: 207g
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