
JBL HORIZON
Radiobudzik Bluetooth® z ładowarką USB i lampką

Strumieniuj, ładuj, budź się i doświadcz szerokiej gamy doznań 
zmysłowych dzięki wypełniającemu pokój dźwiękowi stereo                             
JBL i lampce. 

Radiobudzik JBL Horizon to wypełniający pokój dźwięk stereo JBL, bezprzewodowe 

strumieniowanie Bluetooth®, szybkie ładowanie urządzeń przez podwójne złącze USB, 

wysokiej jakości wyświetlacz LCD i funkcja lampki. Urządzenie dysponuje dwoma budzikami 

z możliwością wyboru oryginalnych dźwięków i pięciu stacji radiowych, a także zapasową 

baterią, dzięki której zawsze obudzisz się na czas. Niewielkie rozmiary sprawiają, że 

radiobudzik można umieścić w dowolnym miejscu.

Fakty
 Radiobudzik z lampką LED

 Wypełniający pokój dźwięk stereo JBL

 Strumieniowanie Bluetooth®

 Ładowanie USB

 Zwarta, atrakcyjna konstrukcja
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JBL HORIZON
Radiobudzik Bluetooth® z ładowarką USB i lampką

Zawartość zestawu:

1 x JBL Horizon 

1 x Zasilacz (13V 2,2A) z wymiennymi 
końcówkami

1 x Antena FM 

1 x Przewodnik szybkiego startu

1 x Karta charakterystyki

Dane techniczne

Pasmo przenoszenia: 70 Hz – 20 KHz 

Moc znamionowa: 2 x 5 W

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 
160 x 183 x 86 (mm)

Waga: 890 g

Radiobudzik z lampką LED
- Dwa niezależne budziki dla Ciebie i Twojego partnera
- Możliwość wyboru stacji radiowej, oryginalnych dźwięków cyfrowych, muzyki strumieniowanej  
 z urządzenia za pośrednictwem technologii Bluetooth® lub tradycyjnego dźwięku budzika
- Lampka LED gwarantuje łagodną pobudkę
- Wyświetlacz LCD automatycznie dostosowuje jasność do oświetlenia pokoju

Wypełniający pokój dźwięk stereo JBL
- Bogate brzmienie i wypełniający pokój dźwięk stereo JBL w niewielkim urządzeniu
- Ciesz się dźwiękiem JBL, korzystając z urządzenia jako radiobudzika lub głośnika Bluetooth®

Strumieniowanie Bluetooth® 
- Strumieniuj muzykę bezprzewodowo dzięki technologii Bluetooth®  

- Kompatybilne ze wszystkimi inteligentnymi urządzeniami

Ładowanie USB
- Podwójne złącze USB umożliwia szybkie ładowanie dwóch urządzeń naraz

Zwarta, atrakcyjna konstrukcja
- Dzięki zaokrąglonym liniom i zwartej konstrukcji urządzenie wpasuje się w każdy wystrój
- Miękkie, gumowe wykończenie sprawia, że radiobudzik jest miły w dotyku
- Produkt dostępny w kolorze czarnym lub białym


