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Slipp løs kraftfull lyd overalt.

JBL Xtreme 2 er den ultimate bærbare Bluetooth-høyttaleren, som enkelt leverer både 

dynamisk og oppslukende stereolyd. Høyttaleren har fire høyttalerelementer, to JBL 

bassradiatorer og et oppladbart 10 000 mAh Li-ion-batteri som gir opptil 15 timers spilletid. 

I tillegg til dette har høyttaleren en praktisk USB-utgang. Høyttaleren er IPX7-klassifisert 

og har et vanntett design med slitesterk stoffoverflate i eksklusive farger. Disse supplerer 

Xtreme 2. Sammen med JBL Connect+ kan den kobles trådløst til over 100 JBL høyttalere 

som er klargjort for Connect+, for å gi deg en forbedret lytteopplevelse og gjøre festen 

enda større. Høyttaleren har integrerte kroker, en slitesterk metallbase og en flaskeåpner i 

bærestroppen, noe som gjør den enda mer praktisk når du er på farten. Men ikke glem at 

den også er en perfekt lydløsning i ethvert hjem. Enten det er i stua, ved svømmebassenget 

eller på vei til en stor kamp, leverer JBL Xtreme 2 kraftfull lyd – hvor som helst!

Bærbar Bluetooth-høyttaler
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Tekniske spesifikasjoner
		Bluetooth®-versjon: 4.2

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

		Omformer: Basshøyttaler 2 x 2,75 tommer

		Diskanthøyttaler: 2 x 20 mm

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

		Frekvensrespons: 55 Hz – 20 kHz

		Signal-til-støy-forhold: >80 dB

		Strømforsyning: 19 V 3 A

		Batteritype: Litium-ion-polymer 36 Wh 
(tilsvarende 3,7V10000mAh)

		Batteriladetid: 3,5 timer

		Musikkavspillingstid: opptil 15 timer  
(varierer med volumnivå og lydinnhold)

		USB-utgang: 5 V/2 A (maksimum)

		Bluetooth®-senderstyrke: 0–12,5 dBm

		Bluetooth®-senders frekvensområde: 
2,402–2,480 GHz

		Bluetooth®-senders modulasjon:  
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

		Dimensjoner (H x B x D): 136 x 288 x 132 mm

		Vekt: 2393 g

Funksjoner og fordeler 

Trådløs Bluetooth-avspilling
Du kan koble opptil to smarttelefoner eller nettbrett trådløst til høyttaleren og bytte på å spille 
av musikk i oppslukende stereolyd.

15 timer spilletid
Det innebygde oppladbare Li-ion-batteriet gir opptil 15 timers spilletid og lader enkelt enheten 
din via USB-porten.

Vanntett, kategori IPX7
Ta med Xtreme 2 til stranden eller bassenget uten å bekymre deg for sprut eller at den faller i 
vannet.

JBL Connect+
Gjør lytteopplevelsen enda bedre – ta den til episke nivå – og rock festen perfekt ved å koble 
til over 100 JBL Connect+-kompatible høyttalere trådløst.

Høyttalertelefon
Ha krystallklare samtaler fra høyttaleren med et trykk på en knapp takket være en støy- og 
ekko-dempende høyttalende telefon.

Slitesterkt stoff og robuste materialer
Det slitesterke tekstilmaterialet og robuste gummikabinettet gjør at høyttaleren tåler alle dine 
eventyr.

JBL bassradiator
Doble passive radiatorer leverer kraftig, iørefallende JBL-lyd, høyt og tydelig.

Hva inneholder boksen?
1 x JBL XTREME 2
1 x strømadapter
1 x bærestropp
1 x hurtigstartveiledning
1 x sikkerhetsblad
1 x garantikort
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