
Cechy
  Bezprzewodowe strumieniowe 

przesyłanie danych przez Bluetooth

  5 godzin odtwarzania muzyki

  Wodoodporność IPX7

  Wbudowane wielokolorowe efekty 
świetlne

  Można go bez problemu przenosić, 
używając paska

  Można mu nadać indywidualny charakter 
– zestaw naklejek

Wielki dźwięk dla małych fanów muzyki

Dzieci mogą bawić się, niczym gwiazdy pop z głośnikiem Bluetooth JBL JR POP. Rodzice 

mogą być spokojni, bo jest on zbudowany z wytrzymałych materiałów i w pełni wodoodporny. 

Posiada pojemny akumulator umożliwiający odtwarzanie muzyki do 5 godzin. Świetne efekty 

świetlne sprawią, że młodzi fani jeszcze bardziej pokochają muzykę. Można go bez problemu 

przenosić, używając paska i jest to urządzenie idealne dla małych dłoni. JBL JR POP zapewnia 

też najwyższą jakość dźwięku JBL i bez problemu przetrwa na każdym placu zabaw.

Przenośny głośnik dla dzieci
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Przenośny głośnik dla dzieci

Zawartość zestawu:
1 głośnik JBL JR POP
1 kabel Micro USB do ładowania 
1 x arkusz bezpieczeństwa
1 skrócony przewodnik
2 zestawy naklejek
1 x karta gwarancyjna

Specyfikacje techniczne:
		Wersja Bluetooth®: 4.2

		Obsługiwane profile: A2DP v1.2, AVRCP v1.5

		Przetwornik: 1.5 cala

		Moc znamionowa: 3W RMS

		Pasmo przenoszenia: 190Hz – 20kHz

		Stosunek sygnału do szumu: ≥80dB

		Rodzaj akumulatora: Litowo-jonowy, 
polimerowy (3,7 V, 600mAh)

		Czas ładowania akumulatora: 2 godziny

		Wejście zasilające: 5 V/0,5 A

		Czas odtwarzania muzyki: 5 godzin 

		Moc nadajnika Bluetooth®: 0-4dB

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

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

		Wymiary (wys. x szer. x gł.):  
39.7 x 87.8 x 75.5mm

		Masa: 121.2g

Cechy i korzyści 
Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie danych przez Bluetooth
Bezprzewodowo przesyłaj wyższej jakości dźwięk ze smartfona lub tabletu.

5 godzin odtwarzania muzyki
Wbudowany akumulator zapewnia do 5 godzin odtwarzania.

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

Wbudowane wielokolorowe efekty świetlne
Stworzony, by dodać zabawy i interakcji, dzięki wbudowanym wielokolorowym efektom 
świetlnym. Wybieraj spośród pięciu efektów świetlnych.

Można go bez problemu przenosić, używając paska
Kompaktowy design, by muzyka była przenośna, a dzięki paskowi dzieci mogą przypiąć głośnik 
do plecaka.

Można mu nadać indywidualny charakter – zestaw naklejek
Dzieci mogą zindywidualizować wygląd głośnika za pomocą zestawu naklejek.


