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Ciesz się doskonałą jakością dźwięku wszędzie tam, gdzie jesteś.

JBL Xtreme 2 to wyjątkowy przenośny głośnik Bluetooth, który z  łatwością radzi sobie 

z  odpowiednią dynamiką i  głębią dźwięku stereo. Głośnik ma cztery przetworniki, dwie 

membrany bierne JBL, akumulator litowo-jonowy o pojemności 10 000 mAh, umożliwiający 

pracę do 15 godzin. Ponadto jest wyposażony w  port USB do wygodnego ładowania. 

Głośnik klasy IPX7 posiada wodoodporną obudowę oraz jest wykonany z trwałego materiału 

w wyjątkowych kolorach w stylu Xtreme 2. Dzięki aplikacji JBL Connect+ możesz połączyć 

bezprzewodowo ponad 100 głośników wyposażonych w  funkcję JBL Connect+, aby 

jeszcze lepiej wyeksponować dźwięk oraz jeszcze bardziej rozkręcić imprezę. Głośnik jest 

wyposażony w  zintegrowane haczyki, wytrzymałą, metalową podstawę oraz otwieracz do 

butelek na pasku, co dodatkowo zwiększa wygodę korzystania z niego w drodze. Ale przede 

wszystkim jest to doskonałe rozwiązanie do domu. Z głośnika można korzystać w salonie, 

przy basenie, w trakcie pikniku „samochodowego” podczas kibicowania ulubionej drużynie 

— JBL Xtreme 2 zapewnia wspaniały dźwięk wszędzie, gdzie tylko zechcesz!

Przenośny głośnik Bluetooth
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Specyfikacje techniczne:
		Wersja Bluetooth®: 4.2

		Obsługiwane profile: A2DP v1.3, AVRCP v1.6, 
HFP v1.6, HSP v1.2

		Przetwornik: Głośnik niskotonowy 2 x 2,75 cala

		Głośnik wysokotonowy: 2 x 20 mm

		Moc znamionowa: 2 x 20 W RMS bi-amping (AC)

		Pasmo przenoszenia: 55 Hz – 20 kHz

		Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB

		Zasilanie: 19 V 3 A

		Rodzaj akumulatora: Litowo-jonowy, 
polimerowy 36 Wh (odpowiednik 3,7 V 
10 000 mAh)

		Czas ładowania akumulatora: 3,5 godziny

		Czas odtwarzania muzyki: do 15 godzin 
(zależnie od głośności i odtwarzanych treści)

		Wyjście do ładowania przez USB: 5 V/2 A 
(maks.)

		Moc nadajnika Bluetooth®: 0–12,5 dBm

		Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 
2,402–2,480 GHz

		Modulacja nadajnika Bluetooth®:  
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

		Wymiary (wys. x szer. x gł.):  
136 x 288 x 132 mm

		Masa: 2393 g

Cechy i korzyści

Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie danych przez Bluetooth
Połącz bezprzewodowo z głośnikiem nawet 2 smartfony lub tablety i na zmianę odtwarzaj 
głęboki dźwięk stereo.

15 godzin odtwarzania muzyki
Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewnia nawet 15 godzin odtwarzania muzyki 
i umożliwia ładowanie Twojego urządzenia za pomocą portu USB.

Wodoodporność IPX7
Głośnik Xtreme 2 może towarzyszyć Ci na plaży i na basenie. Nie musisz martwić się 
o zachlapanie ani zanurzenie w wodzie.

JBL Connect+
Wzmocnij doznania płynące z odtwarzania muzyki do epickiego poziomu i rozkręć imprezę 
dzięki możliwości bezprzewodowego podłączenia ponad 100 głośników wyposażonych 
w funkcję JBL Connect+.

Zestaw głośnomówiący
Odbieraj krystalicznie czyste połączenia z poziomu głośnika za dotknięciem jednego przycisku, 
korzystając z funkcji tłumienia zakłóceń i usuwania echa.

Wytrzymałe tworzywo i wzmocniony materiał
Dzięki trwałemu materiałowi osłaniającemu i wytrzymałej gumowej obudowie głośnik sprawdzi 
się w każdych warunkach.

Membrana bierna JBL
Dwie membrany bierne zapewniają donośny, niezwykle przyjemny dla uszu dźwięk JBL, który 
rozlega się wyraźnie i głośno.

Zawartość zestawu:
1 x JBL XTREME 2
1 x zasilacz
1 x pasek
1 skrócony przewodnik
1 x arkusz bezpieczeństwa
1 x karta gwarancyjna
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