
Functies
 Draadloos streamen via Bluetooth
 15 uur afspeeltijd
 IPX7-waterdicht
 JBL Connect+
 Behuizing van robuuste materialen
 JBL Bas Radiator

Krachtig geluid. Altijd en overal.

JBL Xtreme 2 is de ultieme draagbare Bluetooth-luidspreker met dynamisch en krachtig 

stereogeluid. De  luidspreker  is voorzien van vier drivers (voor de hoge tonen), twee JBL-

basradiatoren en een oplaadbare 10.000 mAh Li-ionbatterij voor tot wel 15 uur afspeeltijd. 

Daarnaast is de luidspreker voorzien van een handige USB-poort om andere apparaten op 

te laden. De luidspreker is IPX7 gecertificeerd en heeft robuuste textielen.Via JBL Connect+ 

kun je hem draadloos verbinden met meer dan 100 luidsprekers die ook zijn uitgerust met 

JBL Connect+ waardoor je een nog krachtiger geluid krijgt en je je feestje een extra boost 

geeft. De luidspreker heeft een stevig metalen frame en aan de draagband, die je aan 

de geïntegreerde ogen bevestigt, zit zelfs een flessenopener. Alles om het je onderweg 

zo makkelijk mogelijk te maken. Maar uiteraard kun je de luidspreker ook perfect thuis 

gebruiken. In de woonkamer of in de tuin bij een barbecue met vrienden: de JBL Xtreme 2 

zorgt voor stevig geluid; overal en altijd!

Draagbare Bluetooth-luidspreker
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Draagbare Bluetooth-luidspreker

Technische specificaties:
		Bluetooth®-versie: 4.2

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

		Omvormer: Woofer 2 x 70 mm

		Tweeter: 2 x 20 mm

		Nominaal vermogen: 2 x 20 W RMS Bi-amp 
(AC-modus) 

		Frequentiebereik: 55Hz - 20kHz

		Signaal-ruisverhouding: >80 dB

		Voeding: 19V 3A

		Type batterij: Lithium-ion polymeer 36 Wh 
(Gelijk aan 3.7 V 10000 mAh)

		Oplaadtijd voor batterij: 3,5 uur

		Afspeeltijd voor muziek: maximaal 15 uur 
(afhankelijk van volumeniveau en audio-
inhoud)

		USB-uitgang: 5 V/2 A (maximaal)

		Vermogen Bluetooth®-zender: 0-12,5 dBm

		Frequentiebereik Bluetooth®-zender: 
2,402 – 2,480 GHz

		Modulatie Bluetooth®-zender: 
GFSK π/4 DQPSK 8DPSK

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

		Gewicht: 2393 g

Functies en eigenschappen

Draadloos streamen via Bluetooth
Sluit draadloos tot twee smartphones of tablets aan op de luidspreker en speel om de beurt 
jullie favoriete nummer met krachtig stereogeluid.

15 uur afspeeltijd
De ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij ondersteunt tot 15 uur afspeeltijd en laadt je andere 
apparaten moeiteloos op via de USB-uitgang.

IPX7-waterdicht
Neem de Xtreme 2 gewoon mee naar het strand of het zwembad, zonder dat je je zorgen hoeft 
te maken dat hij nat wordt.

JBL Connect+
Geniet nog meer van je muziek of bouw het perfecte feestje door draadloos meer dan 100 
luidsprekers die ook zijn uitgerust met JBL Connect+ met elkaar te verbinden.

Behuizing van robuuste materialen
Door het sterke textiel en de robuuste rubberen behuizing overleeft je luidspreker met gemak 
al je avonturen.

JBL Bas Radiator
Door de dubbele passieve basradiatoren krijg je krachtig, eigenzinnig JBL-geluid dat luid en 
duidelijk klinkt.

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL XTREME 2
1 x Voedingsadapter
1 x Draagriem
1 x Beknopte handleiding
1 x Veiligheidsblad
1 x Garantiebewijs


