Draagbare Bluetooth-wekkerradio speaker met DAB/DAB+/FM-radio

Begin je dag met JBL Pro-geluid.
Word wakker met JBL Pro-geluid. Het kenmerkende ronde ontwerp, omgevingsverlichting,
Bluetooth-streaming en DAB/DAB+/FM-radio van de JBL Horizon 2 maken elke slaapkamer
compleet. Een groot lcd-scherm geeft duidelijk de tijd, alarminstellingen en radio-informatie aan
en de stijlvolle stoffen buitenkant past perfect in elk decor. Kies uit een selectie alarmgeluiden
of een van je favoriete DAB, DAB+ en FM-radiostations. De gebruiksvriendelijke roterende
bedieningsknop biedt de mogelijkheid om alarmen in te stellen en te sluimeren, het volume aan
te passen of de omgevingsverlichting aan of uit te zetten. De JBL Horizon 2 heeft twee handige
USB-poorten voor het opladen van apparaten, perfect voor op je nachtkastje.

Functies
Pas je ochtendalarm aan naar jouw
smaak
Krachtig JBL Pro-geluid
Luister naar je favoriete radiostations
Stream al je muziek via Bluetooth
Omgevingsverlichting
Twee USB-poorten voor het opladen van
je apparaten
Je ziet alles in één oogopslag op het
grote lcd-scherm
Gebruiksvriendelijke roterende
bedieningsknop

Draagbare Bluetooth-wekkerradio speaker met DAB/DAB+/FM-radio

Verpakkingsinhoud:

Functies en eigenschappen
Pas je ochtendalarm aan naar jouw smaak
Pas je alarm aan naar jouw smaak met meerdere audiokeuzes. Selecteer je favoriete radiostation of
een van de ingebouwde digitale alarmgeluiden. Stel individuele alarmen in voor jezelf en je partner.
Krachtig JBL Pro-geluid
Vul je kamer met indrukwekkend JBL Pro-geluid, ongeacht of je muziek streamt via Bluetooth of
luistert naar je favoriete radiostation.
Luister naar je favoriete radiostations
De JBL Horizon 2-klokradio kan je wakker maken, of gezelschap houden, met DAB, DAB+ en FMradiostations. Drie handige vooraf ingestelde knoppen openen direct je favoriete stations.
Stream al je muziek via Bluetooth
Maak verbinding via Bluetooth en speel muziek af van je favoriete streamingdiensten of persoonlijke
afspeellijsten.
Omgevingsverlichting
De omgevingsverlichting maakt dit het ideale nachtlampje. Deze licht zachtjes op en geeft je
slaapkamer een extra dimensie.
Twee USB-poorten voor het opladen van je apparaten
Laad je telefoon en tablet op, of twee andere USB-apparaten, met de handige oplaadpoorten.
Je ziet alles in één oogopslag op het grote lcd-scherm
Controleer snel de tijd, datum, alarminstellingen en radio-informatie op het lcd-scherm aan de
voorkant. Een ingebouwde lichtsensor past de helderheid automatisch aan de verlichting in de
kamer aan.
Gebruiksvriendelijke roterende bedieningsknop
De gebruiksvriendelijke roterende bedieningsknop heeft verschillende handige functies. Roteer de
knop om snel de tijd te kiezen waarop je wakker wilt worden. Je kunt deze gebruiken om alarmen
te sluimeren, het volume aan te passen en de omgevingsverlichting aan en uit te zetten.
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Technische specificaties:
Algemene specificaties
Modelnr.: JBL Horizon 2
Transducer: 2 x 1,5"/2 x 38 mm
Nominaal uitgangsvermogen: 2 x 4 W RMS
Frequentiebereik: 75 Hz – 20 kHz (-6 dB)
Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
Voeding: 13 V/2,2 A
Back-upbatterij alarm: CR2032
USB-oplaadpoort: 5 V/2 A (maximaal)
Specificatie draadloos
Bluetooth®-versie: 4.2
Bluetooth®-profiel: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Frequentiebereik Bluetooth®-zender:
2.400 – 2.4835 GHz
Vermogen Bluetooth®-zender: 0 – 7 dBm
(EIRP)
Modulatie Bluetooth®-zender:
GFSK/ π/4 DQPSK/8DPSK
Radiospecificatie
FM-bandbreedte: 87,5 MHz – 108 MHz
(verschilt per land)
DAB-bandbreedte:
174,928MHz – 239,200 MHz (Band-III)
Afmetingen
Afmetingen (B x H x D): 178 x 162 x 75,7 (mm)
Gewicht: 0,81 kg
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