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 Trådlös Bluetooth-strömning

 20 timmars speltid

 Vattentålig IPX7-konstruktion som gör att 
du kan njuta av musik även vid vatten

 Inbyggd batteribank

 Hållbar, robust och byggd för att hålla

 Hör basen högt och klart

Spela och ladda hur mycket du vill.
Äventyren varar ännu längre med JBL Charge Essential. Denna bärbara Bluetooth-högtalare 

har mäktigt JBL Pro Sound och en smidig batteribank – allt i ett robust, hållbart paket. Via den 

lättåtkomliga USB-porten laddar du snabbt andra apparater och får mer tid att visa upp dina  

DJ-tricks. Dina låtar får alla att dansa tack vare dubbla passiva element som förstärker ljudbilden 

med en fyllig, djup bas. Med speltid på upp till 20 timmar och vattentålig IPX7-design kan du 

hålla igång festen var du än hamnar.
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Tekniska specifikationer
Allmänna specifikationer
	Modell-nr: JBL Charge Essential
	Element: 2 x 50 mm
	Uteffekt: 2 x 10 W rms
	Märkuteffekt: 2 x 10 W rms
	Strömförsörjning: 5 V/2 A
	Frekvensåtergivning: 65 Hz–20 kHz 
	Signal/brus-förhållande: > 80 dB
	Batterityp: Litiumjon-polymer 22,2 Wh 

(motsvarande 3,7 V/6 000 mAh)
	Batteriladdningstid: 4 timmar (5 V/2A)
	Musikspeltid: Upp till 20 timmar (beroende på 

volym och ljudinnehåll)

USB-specifikation
	USB-port: Typ A
	USB (märkdata): 5 VDC, 2 A 

Trådlös specifikation
	Bluetooth®-version: 4.1
	Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.5
	Bluetooth®-sändarens frekvensområde: 

2 402 MHz–2 480 MHz
	Bluetooth®-sändareffekt: ≤ 9 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-sändarmodulering:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Mått
Mått (b x h x d): 213 x 89,7 x 87 mm
Vikt: 0,77 kg

Funktioner och fördelar 
Trådlös Bluetooth-strömning
JBL Charge Essential kan anslutas trådlöst till två mobiltelefoner eller surfplattor samtidigt. Turas 
om att stå i ”DJ-båset” och låt DJ-tävlingen börja.

20 timmars speltid
Du behöver inte bekymra dig för småsaker – som att ladda högtalarens batteri. JBL Charge 
Essential har en speltid på upp till 20 timmar så att du kan spela musik längre och högre.

Vattentålig IPX7-konstruktion som gör att du kan njuta av musik även vid vatten
Ta med dig dina högtalare vart som helst. Poolparty? Perfekt. Plötsligt skyfall? Inga problem. 
Strandfest? JBL Charge Essential är vattentålig enligt IPX7 för häftig utomhusunderhållning.

Inbyggd batteribank
Ingenting kan stoppa den här festen. Med inbyggd batteribank och lättåtkomlig USB-port 
garanterar JBL Charge Essential att alla dina enheter är laddade och redo att användas.

Hållbar, robust och byggd för att hålla
Inget äventyr är för stort. Med hållbart tygmaterial och robust gummihölje kan du använda din 
högtalare överallt.

Hör basen högt och klart
Spela den högt och klart med dubbla passiva baselement som levererar karakteristiskt mäktigt 
JBL-ljud.

Detta finns i lådan:
1 x JBL Charge Essential
1 x Micro USB-kabel
1 x Säkerhetsblad
1 x Snabbguide
1 x Garantikort
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