
Dźwięk, który można zobaczyć.
Zacznij imprezę z legendarnym brzmieniem JBL i oszałamiającym ledowym 

pokazem świetlnym 360 stopni. Nasz wyrazisty, wodoodporny głośnik (IPX7) 

błyszczy i pracuje przez 12 godzin po jednym naładowaniu. Dotknij aplikacji JBL 

Connect, aby zmienić kolory i wzory czułe na dźwięki, i podłącz inne  głośniki 

kompatybilne z JBL PartyBoost, aby Twoja impreza była wyjątkowa.
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Cechy i korzyści 

Rozjaśnij noc
Pulse 4 rozświetla noc wspaniałym pokazem świetlnym o wysokiej rozdzielczości 
w zakresie 360 stopni. 

Podążaj za muzyką
Pulse 4 zapewnia legendarny dźwięk JBL w każdym kierunku dzięki genialnemu 
ułożeniu głośników w zakresie 360 stopni. 

Przetańcz dzień i noc
Gotowy? Pulse 4 to 12 godzin imprezowania po jednym naładowaniu.

Dzięki wodoodporności IPX7 nie martwisz się o zachlapanie
Zabierz swoje głośniki w dowolne miejsce. Impreza przy basenie? Idealnie. 
Nagłe oberwanie chmury? Bez obaw. Balanga na plaży? Pulse 4 zapewnia 
wodoodporność IPX7 do głębokości jednego metra, gwarantując bezstresową 
rozrywkę na świeżym powietrzu.

Do tego masz aplikację
Pobierz aplikację JBL Connect, aby łatwo kierować imprezą. Zobrazuj muzykę 
pokazem świetlnym lub ułóż własny. Wyłącz się Zamień swój głośnik w pokaz 
świetlny z muzyką lub bez.

Podkręć zabawę z funkcją PartyBoost
PartyBoost umożliwia połączenie dwóch głośników zgodnych ze standardem 
JBL PartyBoost, aby uzyskać dźwięk stereo lub połączenie wielu głośników 
zgodnych ze standardem JBL PartyBoost, aby rozkręcić imprezę.

Potrząśnij, aby zsynchronizować swój pokaz świetlny
Połączenie ledowego pokazu świetlnego z innymi głośnikami Pulse 4 w pobliżu 
nie może być już łatwiejsze. Ustaw głośnik w pobliżu i potrząśnij nim, aby go 
zsynchronizować. 
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Zawartość zestawu:
1 x JBL Pulse 4

1 x kabel typu C JBL 

1 x skrócony przewodnik

1 x karta charakterystyki 

1 x karta gwarancyjna

Specyfikacje techniczne:
  Wersja Bluetooth: 4.2

  Obsługiwane profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.6

  Przetwornik: 2.25 cala

  Moc znamionowa: 20W R.M.S

  Pasmo przenoszenia: 70Hz – 20kHz

  Stosunek sygnału do szumu: >80dB

  Rodzaj akumulatora: Polimer litowo-jonowy 26 Wh 
(3.6V, 7260mAh)

  Czas ładowania akumulatora: 3.5 godziny (5 V / 3 A)

  Czas odtwarzania muzyki: do 12 godzin (zależnie od 
głośności i odtwarzanych treści)

  Moc nadajnika Bluetooth: ≤10dBm

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

  Zakres częstotliwości 2.4GHz SRD: 2.407 – 2.475GHz

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

  Wymiary (sz. x gł. x wys.): 96 x 96 x 207mm

  Waga: 1260g
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