
Draagbare waterbestendige luidspreker met powerbank

Functies
 Opvallende originele JBL Pro Sound

 20 uur afspeeltijd

 Duik in het water met het IPX7-
waterbestendig ontwerp

 Draadloze Bluetooth-streaming

 Laad op met de ingebouwde powerbank

Eindeloos afspelen en opladen.
Neem het feest met je mee, ongeacht het weer De JBL Charge Essential 2-luidspreker 

levert de krachtige JBL Original Pro Sound. Tot 20 uur afspeeltijd en een powerbank om je 

apparaten opgeladen te houden zodat het feest de hele nacht door kan gaan. Regen? Drank 

gemorst? De IPX7-waterbestendige Charge Essential 2 is overal tegen bestand.
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Technische specificaties:
Algemene specificaties
	Modelnr.: JBL Charge Essential 2
	Transducers: 52 mm x 90 mm woofer/ 

2,05 x 3,54"; 20 mm tweeter/0,79"
	Uitgangsvermogen: 30W RMS voor woofer; 

10 W RMS voor tweeter
	Frequentiebereik: 60 Hz – 20 kHz 
	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 20 uur 

(afhankelijk van volumeniveau en audio-inhoud)
	Type kabel: USB-laadkabel
	Kabellengte: 1,2 m

USB-specificatie
	USB-oplaadpoort: 5 V / 2 A (maximaal)

Specificatie draadloos
	Bluetooth®-versie: 5.1
	Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Frequentiebereik Bluetooth®-zender: 

2400 MHz – 2483,5 MHz
	Vermogen Bluetooth®-zender:  

≤ 12 dBm (EIRP)
	Modulatie Bluetooth®-zender:  

GFSK π/4 DQPSK 8DPSK
Productafmetingen
	Afmetingen (B x H x D): 220,0 x 96,0 x 93,4 mm
	Netto gewicht: 0,93 kg

Afmetingen verpakking
	Afmetingen (B x H x D): 258 x 128 x 119 mm
	Bruto gewicht: 1,58 kg

Functies en eigenschappen
Opvallende originele JBL Pro Sound
De JBL Charge Essential 2 heeft een racetrack-vormige driver, een aparte tweeter en twee 
pompende passieve JBL-radiatoren voor een diepere bas. De geoptimaliseerde transducer levert 
een grotere geluidssterkte. De JBL Charge Essential 2 biedt krachtig geluid, waar je ook bent. 

20 uur afspeeltijd
Stoppen hoeft niet. Je kunt gewoon doorgaan. De JBL Charge Essential 2 heeft een batterijduur 
van wel 20 uur, zodat je dag en nacht kunt feesten.

Duik in het water met het IPX7-waterbestendig ontwerp
Neem je luidsprekers overal mee naartoe. Poolparty? Perfect. Plotselinge regenbui? Geen 
probleem. Beachparty? JBL Charge Essential 2 is IPX7-waterbestendig voor zorgeloos gebruik 
wanneer je buiten bent.

Draadloze Bluetooth-streaming
Stream draadloos muziek vanaf je telefoon, tablet of elk willekeurig apparaat met Bluetooth.

Laad op met de ingebouwde powerbank
Je kunt gewoon doorfeesten. Dankzij de ingebouwde powerbank kun je je apparaten opladen 
zonder de muziek te hoeven stopzetten.

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Charge Essential 2

1 x Type C USB-kabel

1 x Veiligheidsblad

1 x Beknopte handleiding

1 x Garantiebewijs

Draagbare waterbestendige luidspreker met powerbank


