
Kraftig lyd, nå bærbar.
JBL Xtreme er den ultimate portable Bluetooth-høyttaleren som gir revolusjonerende, kraftig 
stereolyd gjennom fi re aktive høyttalere og to synlige JBL bassradiatorer. Med et massivt 
oppladbart 10 000 mAh Li-ion-batteri som støtter opp til 15 timers spilletid og dobbelt USB-
ladeuttak holder denne høyttaleren enkelt musikken og enhetene dine i gang så lenge du behøver. 
Du kan stole på at JBL Xtreme leverer underholdningen der du vil ha den – enten innendørs eller 
utendørs, til bassengpartyet eller til grillingen i bakgården – med sitt sprutsikre design som er 
tilgjengelig i svart, blå eller rød. Den har også støy- og ekkodempende høyttalertelefon for klare 
konferansesamtaler og JBL Connect som kan koble sammen fl ere JBL-kompatible høyttalere for 
å forsterke lytteopplevelsen.
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Funksjoner og fordeler
Trådløs Bluetooth-strømming
Koble opp til 3 smarttelefoner eller nettbrett trådløst til høyttaleren og veksle på å spille av 
revolusjonerende, kraftig stereolyd.

Høykapasitets 10 000 mAh oppladbart batteri
Innebygget oppladbart Li-ion batteri støtter opp til 15 timer spilletid og lader enheter via doble 
USB-porter.

Høyttalertelefon
Ha krystallklare samtaler fra høyttaleren med et enkelt knappetrykk takket være en støy- og ekko-
dempende høyttalende telefon.

Sprutsikker
Sprutsikker betyr at du aldri mer trenger frykte regn eller søl: du kan også rengjøre den med 
rennende vann. Bare ikke senk den nedi.

JBL Connect
Bygg ditt eget økosystem ved å koble sammen flere JBL-kompatible høyttalere for å forsterke 
lytteopplevelsen.

Livsstilsmateriale
Det holdbare materialet og tøffe gummihuset lar høyttaleren din vare lenger enn alle dine eventyr.

JBL Bassradiator
Hør bassen, føl bassen, se bassen. Doble eksterne passive basshøyttalere viser akkurat hvor kraftige 
dine høyttalere er.

Hva inneholder boksen?

1 x JBL XTREME 1 x Hurtigstartveiledning
1 x Strømadapter 1 x Sikkerhetsblad
1 x Stropp 1 x Garantikort
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Tekniske spesifikasjoner
 Bluetooth® versjon: 4.1

 Støtter: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, 
HFP V1.6, HSP V1.2

 Basser: Passive basser 2 x 63mm;

 Diskant: 2 x 35mm

 Nominell effekt: 2 x 20W Bi-amp (AC-modus)

 Frekvensrespons: 70 – 20kHz

 Signal/støyforhold: >80dB

 Strømforsyning: 19V 3A

 Batteritype: Litium-ion polymer (37Wh)

 Ladetid for batteri: 3,5 time

 Musikk spilletid: opptil 15 timer 
(varierer med volumnivå og lydinnhold)

 Enkelt USB-ladeuttak: 1 x 2A

 Dobbelt USB-ladeuttak: 2 x 1A

 Bluetooth® sendereffekt: 0-4 dBm

 Frekvensområde for Bluetooth® sender: 
2,402 – 2,480 GHz

 Modulasjon for Bluetooth® sender: GFSK, 
π/4 DQPSK, 8DPSK

 Dimensjoner (H x B x D): 
126mm x 283mm x 122mm

 Vekt: 2112g


