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Lyd du kan se

Lys opp øyeblikket med det iøynefallende, personlig tilpassbare 360-graders JBL Pulse 
5-lysshowet, som synkroniseres med takten i musikken din mens den oppskytende driveren 
frigjør dyp bass og kraftige JBL Original Pro Sound i alle retninger Den robuste stroppen lar 
deg ta med den bærbare støvtette og vanntette Bluetooth-høyttaleren fra hagen til stranden 
og videre. Dans til morgengry med 12 timers spilletid eller bruk PartyBoost til å pare flere 
kompatible høyttalere når du vil øke lyden – og forbedre opplevelsen.

Bærbar Bluetooth-høyttaler med lyseffekter
PULSE5
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Funksjoner og fordeler

Iøynefallende 360-graders lysshow
Lys opp kveldene dine med 360 graders iøynefallende farger synkronisert til takten i 
favorittsangene dine. Eller match humøret ditt ved å tilpasse det større, dristigere lysshowet på 
Pulse 5s utvidede gjennomsiktige ytre kropp ved hjelp av JBL Portable-appen.

Dristig lyd og dyp bass i alle retninger
Du får nyte rene, dristige JBL Original Pro Sound i alle retninger med den separate 
diskanthøyttaleren og den oppskytende driveren, mens det passive elementet nederst på 
høyttaleren gir dyp bass – slik at du virkelig kan føle musikken.

IP67-støvtett og -vanntett
Til bassenget. Til parken. JBL Pulse 5 er IP67-vanntett og -støvtett, så du kan ta med deg 
høyttaleren hvor som helst.

12 timers spilletid
Fremhev øyeblikket, dag eller natt, med opptil 12 timers batterilevetid fra én opplading.

Trådløs Bluetooth-avspilling
Du kan koble opptil to smarttelefoner eller nettbrett trådløst til høyttaleren og bytte på å nyte lyden 
av JBL Original Pro.

Få fart på moroa med PartyBoost
PartyBoost lar deg pare sammen to JBL PartyBoost-kompatible høyttalere for stereolyd, eller koble 
flere JBL PartyBoost-kompatible høyttalere sammen for å få liv på festen.

Bærbar Bluetooth-høyttaler med lyseffekter
PULSE5

Tekniske spesifi kasjoner
Generell spesifikasjon 
	Modellnr.: JBL Pulse 5
	Høyttalerelement: X x X mm / X,XX" 
	Høyttalerelementer:  1 x 64 mm basshøyttaler 

/ 1 x 16 mm diskanthøyttaler
	Utgangseffekt: 30 W RMS for basshøyttaler, 

10 W RMS for diskanthøyttaler
	Strømtilførsel: 5 V / 3 A
	Frekvensrespons: 58 Hz – 20 kHz (aksial, -6 

dB)
	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 12 timer (avhengig 

av volumnivå og lydinnhold)
	Kabeltype: USB-C-ladekabel
	Kabellengde: 1200 mm 

 
Dane dotyczące łączności bezprzewodowej
	Bluetooth®-versjon: 5.3
	Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Bluetooth®-senderens frekvensområde: 

2,402–2,480 GHz
	Bluetooth®-senderstyrke: ≤ 9 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-sendermodulasjon: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DPSK 

Produktdimensjoner
	Dimensjoner (B x H x D): 107 mm x 214 mm x 

131 mm
	Nettovekt: 1,47 kg

 
Emballasjedimensjoner
	Dimensjoner (B x H x D): 254 mm x 145 mm x 

143 mm
	Bruttovekt: 2,2 kg

 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
1 x JBL Pulse 5

1 x JBL-merket USB C-kabel

1 x veiledning for hurtigstart

1 x sikkerhetsblad 

1 x garantikor


