
Bærbar vanntett høyttaler med lader

Funksjoner
 Original JBL Pro Sound

 20 timers spilletid

 Hopp i det med det vanntette  
IPX7-designen

 Trådløs Bluetooth-avspilling

 Slå på med den innebygde strømbanken

Spill og lad i det uendelige.
Ta festen med deg uansett vær. JBL Charge Essential 2 leverer dristig JBL Original Pro 

Sound. Opptil 20 timers spilletid og en praktisk lader til å holde enhetene dine ladet for å 

holde festen gående hele natten. Regn? Sølte drikker? IPX7 vanntett design gjør at Charge 

Essential 2 overlever det som skjer.
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Tekniske spesifikasjoner
Generelle spesifikasjoner
	Modellnr.: JBL Charge Essential 2
	Høyttalerelementer: 52 mm x 90 mm 

basshøyttaler/2,05 x 3,54", 20 mm 
diskanthøyttaler/0,79"
	Utgangseffekt: 30 W RMS for basshøyttaler, 

10 W RMS for diskanthøyttaler
	Frekvensrespons: 60 Hz – 20 kHz 
	Signal/støyforhold: > 80 dB
	Batteritype: Li-ion-polymer 27 Wh  

(tilsvarer 3,6 V / 7500 mAh)
	Batteriets ladetid: 4 timer (5 V / 3 A)
	Musikkavspillingstid: opptil 20 timer  

(avhengig av volumnivå og lydinnhold)
	Kabeltype: USB-C ladekabel
	Kabellengde: 1,2 m

USB-spesifikasjon
	USB-utgang: 5 V / 2 A (maks)

Trådløs spesifikasjon
	Bluetooth®-versjon: 5.1
	Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Bluetooth®-senders frekvensområde: 

2400 MHz – 2483,5 MHz
	Bluetooth®-senderstyrke: ≤12 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-senders modulasjon:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Produktdimensjoner
	Mål (B x H x D): 220,0 x 96,0 x 93,4 mm
	Nettovekt: 0,93 kg

Emballasjedimensjoner
	Dimensjoner (B x H x D): 258 x 128 x 119 mm
	Bruttovekt: 1,58 kg

Funksjoner og fordeler
Original JBL Pro Sound
JBL Charge Essential 2 har en racerbaneformet driver, en separat diskanthøyttaler og to 
pumpende passive JBL-radiatorer for dypere bass. Den optimaliserte elementet leverer større 
lydstyrke. JBL Charge Essential 2 gir deg kraftig lyd uansett hvor du er. 

20 timers spilletid
Moroa trenger aldri å stoppe. Med utrolige 20 timers batteritid blir JBL Charge Essential 2 en 
fest hele dagen og ut i de små timer.

Hopp i det med det vanntette IPX7-designen
Ta med høyttalerne dine hvor som helst. Bassengfest? Perfekt. Plutselig skybrudd? Det går fint. 
Strandfest? JBL Charge Essential 2 er IPX7-vanntett for sikker utendørsunderholdning.

Trådløs Bluetooth-avspilling
Spill av musikken din trådløst med telefonen, nettbrettet eller andre Bluetooth-kompatible 
enheter.

Slå på med den innebygde strømbanken
Ikke sett festen på pause. En innebygd strømbank lar deg lade enhetene dine uten å stanse 
musikken.

Hva inneholder boksen?
1 x JBL Charge Essential 2

1 x type C USB-kabel

1 x sikkerhetsblad

1 x hurtigstartveiledning

1 x garantikort
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