
Functies

 Opvallende lichtshow van 360 graden

 Vol geluid en diepe basklanken in alle 
richtingen

 IP67 stof- en waterbestendig

 12 uur afspeeltijd

 Draadloze Bluetooth-streamin

 Maak het extra leuk met PartyBoost

Geluid dat je kunt zien.

Verlicht het moment met de opvallende, personaliseerbare 360-graden lichtshow van de 
JBL Pulse 5, synchroon met je muziek. De omhoog gerichte driver van de luidspreker zorgt 
voor diepe basklanken en een volle JBL Original Pro Sound. Met de stevige riem kun je de 
draagbare stof- en waterbestendige Bluetooth-luidspreker meenemen van je achtertuin tot 
het strand. Dans tot de zon weer opkomt met 12 uur afspeeltijd of gebruik PartyBoost om 
meerdere compatibele luidsprekers te koppelen wanneer je het geluid wilt versterken en de 
ervaring wilt verbeteren.

Draagbare Bluetooth-luidspreker met lichtshow
PULSE5
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Functies en eigenschappen

Opvallende lichtshow van 360 graden
Verlicht de nacht met 360 graden opvallende kleuren, die synchroniseren met de beat van 
je favoriete nummers. Of maak er een grote lichtshow van via de uitgebreide, transparante 
buitenbehuizing van de Pulse 5 met behulp van de JBL Portable-app.

Vol geluid en diepe basklanken in alle richtingen
Geniet van de pure, volle JBL Original Pro Sound met de aparte tweeter en omhoog gerichte driver. 
De passieve radiator aan de onderkant van de luidspreker levert diepe basklanken, zodat je de 
muziek echt kunt voelen.

IP67 stof- en waterbestendig
Naar het zwembad. Naar het park. JBL Pulse 5 is IP67 water- en stofbestendig, zodat je je 
luidspreker overal mee naartoe kunt nemen.

12 uur afspeeltijd
Vier het moment, dag of nacht, met een batterijduur tot 12 uur na één keer opladen.

Draadloze Bluetooth-streaming
Verbind draadloos tot twee smartphones of tablets met de luidspreker en geniet om de beurt van 
JBL Original Pro Sound.

Maak het extra leuk met PartyBoost
Met PartyBoost koppel je twee JBL PartyBoost-compatible luidsprekers voor stereogeluid of koppel 
je meerdere JBL PartyBoost-compatible luidsprekers voor eindeloze audiomogelijkheden.

Draagbare Bluetooth-luidspreker met lichtshow
PULSE5

Technische specificaties:
Algemene specificatie
	Modelnr.: JBL Pulse 5
	Transducers: 1 x 64 mm woofer, 1 x 16 mm 

tweeter
	Uitgangsvermogen: 30 W RMS voor woofer; 10 

W RMS voor tweeter
	Ingangsvermogen: 5 V/3 A
	Frequentiebereik: 58 Hz - 20 kHz (axiaal, -6 

dB)
	Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
	Type batterij: Li-ion polymeer 27 WH (gelijk 

aan 3,6 V/7500 mAh)
	Oplaadtijd voor batterij: < 4 uur (5 V/3 A)
	Afspeeltijd voor muziek: maximaal 12 uur 

(afhankelijk van volumeniveau en audio-
inhoud)
	Type kabel: USB-laadkabel
	Kabellengte: 1200 mm/47,2 inch

 
Trådløs spesifikasjon 
	Bluetooth®-versie: 5.3
	Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Frequentiebereik Bluetooth®-zender: 2,402 

GHz - 2,480 GHz
	Vermogen Bluetooth®-zender: ≤9 dBm (EIRP)
	Modulatie Bluetooth®-zender: GFSK π/4 

DQPSK 8DPSK

Productafmetingen
	Afmetingen (B x H x D): 107 mm x 214 mm x 

131 mm / 4,2 inch x 8,5 inch x 5,2 inch 
	Netto gewicht: 1,47 kg/3,23 lbs

 
Afmetingen verpakking
	Afmetingen (B x H x D):  254 mm x 145 mm x 

143 mm / 10 inch x 5,7 inch x 5,6 inch
	Brutogewicht: 2,2 kg/4,8 lbs

 

Eskens innhold
1 x JBL Pulse 5

1 x JBL Type C-merkkabel

1 x beknopte handleiding

1 x veiligheidsinformatieblad 

1 x Garantiebewijs


