Draagbare krachtige DAB/DAB+/FM-radio met Bluetooth

Krachtig, kristalhelder radiogeluid voor thuis.
Kokend in de keuken. Werkend op kantoor. Ontspannend in de achtertuin. Je kunt nu
overal in en rond je huis naar je favoriete DAB/DAB+/FM-zenders luisteren. De stijlvolle
JBL Tuner XL is een krachtige radio met superieur geluid, Bluetooth en 15 uur afspeeltijd.
Schakel snel naar je favoriete zenders dankzij 5 vooraf ingestelde knoppen en eenvoudig
leesbare zenderinformatie op het grote, scrollende lcd-scherm. De Tuner XL is IPX7-waterproof
en kan tegen een ongelukje met water. Luister de hele dag lang. Bijvoorbeeld naar het nieuws
en het weer in de ochtend en naar muziek en entertainment in de avond.
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Draagbare krachtige DAB/DAB+/FM-radio met Bluetooth

Functies en eigenschappen

Technische specificaties:

Krachtig, kristalhelder geluid
Van het nieuws en het weer in de ochtend tot muziek en entertainment in de avond: geniet van
al je favoriete radiozenders via digitale DAB/DAB+ en FM-frequenties in krachtige, kristalheldere
JBL Pro-geluidskwaliteit.
Draadloze Bluetooth-streaming
Luister naar alles wat je leuk vindt. Verbind de JBL Tuner XL via Bluetooth met je smartphone of
tablet en schakel snel van radio naar je favoriete afspeellijsten.
15 uur afspeeltijd
Blijf de hele dag luisteren. De ingebouwde batterij biedt je tot 15 uur luistertijd.
IPX7-waterproof
Ongelukjes met spetters in de keuken of badkamer zijn geen probleem. JBL Tuner XL is
IPX7-waterproof.
Eenvoudig af te lezen display
Bekijk de zenderinformatie in één oogopslag dankzij het grote, scrollende lcd-scherm met
verlichting.
Bewaart je topkeuzes
Schakel snel over naar je favoriete zenders dankzij 5 eenvoudig in te stellen knoppen.

Algemene specificaties
	
Modelnr.: JBL Tuner XL
	
Transducer: 1 x 70 mm
	
Nominaal uitgangsvermogen: 10 W RMS
	
Frequentiebereik: 70 Hz – 20 KHz (-6 dB)
	
Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
	
Type batterij: Lithium-ion polymeer
11,7 Wh
	
Oplaadtijd voor batterij: 4 uur (5 V/0,9 A)
	
Oplaadinvoer: 5 V, 1,2 A
	
Afspeeltijd voor muziek: maximaal
15 uur radio luisteren (afhankelijk van
volumeniveau en audio-inhoud)
Specificatie draadloos
	
Bluetooth®-versie: 4.2
	
Bluetooth®-profiel: A2DP v1.2,
AVRCP v1.5
	
Frequentiebereik Bluetooth®-zender:
2,402 GHz – 2,480 GHz
	
Vermogen Bluetooth®-zender:
0 - 9 dBm (EIRP)
	
Modulatie Bluetooth®-zender:
GFSK/π/4 DQPSK/8DPSK
Radiospecificatie
	
DAB-bandbreedte:
174,928 MHz – 239,200 MHz (Band-III)
	
FM-bandbreedte: 87,5 MHz – 108 MHz
(verschilt per land)
Afmetingen
	
Afmetingen (B x H x D):
145 x 167 x 103 (mm) \ 5.7" x 6.6" x 4.1"
	
Gewicht: 1,15 kg (2,54 lb)

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Tuner XL
1 x Voedingsadapter
1 x Beknopte handleiding
1 x Garantiebewijs
1 x Veiligheidsblad
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