
Potężny, krystalicznie czysty dźwięk radia w Twoim domu.
Gotowanie w kuchni. Praca w biurze. Odpoczynek w ogrodzie. Teraz możesz posłuchać swoich 
ulubionych stacji wszędzie w domu. Stylowy JBL Tuner XL to radio o nadzwyczajnym dźwięku, 
wyposażone w technologię Bluetooth i zapewniające 15 godzin odtwarzania. Szybko znajdź 
swoje ulubione stacje dzięki 5 programowalnym przyciskom i czytelnym informacjom na 
dużym wyświetlaczu LCD. Znamionowa klasa wodoodporności IPX7 — Tuner XL poradzi sobie 
z przypadkowym zamoczeniem.  Słuchaj cały dzień — wiadomości i prognozy pogody rano, a 
muzyki i programów rozrywkowych wieczorem.

Cechy
  Potężny, krystalicznie czysty dźwięk
  Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie 
danych przez Bluetooth

  15 godzin odtwarzania
  Wodoodporność IPX7
  Czytelny wyświetlacz
  Zachowuje najlepsze wybory
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Cechy i korzyści   
Potężny, krystalicznie czysty dźwięk
Wiadomości i prognoza pogody rano, a muzyka i programy rozrywkowe wieczorem — słuchaj 
swoich ulubionych stacji radiowych na częstotliwościach DAB/DAB+ i FM z krystalicznie czystym 
dźwiękiem JBL Pro Sound.

Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie danych przez Bluetooth
Słuchaj tego, co kochasz. Podłącz JBL Tuner XL do swojego smartfona lub tabletu za pomocą 
Bluetooth i szybko przełącz się z radia na swoją listę odtwarzania.

15 godzin odtwarzania
Cały dzień. Wbudowany akumulator pozwala na słuchanie przez 15 godzin.

Wodoodporność IPX7
Przypadkowe zamoczenie w kuchni lub łazience już nie jest takie groźne. JBL Tuner XL ma klasę 
wodoodporności IPX7.

Czytelny wyświetlacz
Możesz szybko odczytać przesuwające się informacje na dużym, podświetlanym wyświetlaczu.

Zachowuje najlepsze wybory
Możesz szybko wybierać ulubione stacje dzięki 5 programowalnym przyciskom.

Zawartość zestawu:
1 x JBL Tuner XL
1 x Zasilacz 
1 x Skrócona instrukcja obsługi
1 x Karta gwarancyjna
1 x Karta charakterystyki

Specyfikacje techniczne:
Ogólne dane techniczne
  Nr modelu: JBL Tuner XL
  Przetwornik: 1 x 2,75"
  Znamionowa moc wyjściowa: 10 W RMS
  Pasmo przenoszenia: 

70 Hz – 20 KHz (-6 dB) 
  Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
  Rodzaj akumulatora: Litowo-polimerowy 

11,7 Wh
  Czas ładowania akumulatora: 

4 godz. (5 V / 0,9 A)
  Wejście zasilające: 5 V, 1,2 A
  Czas odtwarzania: do 15 godzin 

dla radia (w zależności od poziomu 
głośności i materiałów audio)

Dane dotyczące łączności 
bezprzewodowej

  Wersja Bluetooth®: 4.2
  Profil Bluetooth®: A2DP V1.2, 

AVRCP V1.5
  Zakres częstotliwości nadajnika 

Bluetooth®: 2,402 – 2,480 GHz
  Moc nadajnika Bluetooth®: 

0-9 dBm (EIRP) 
  Modulacja nadajnika Bluetooth®: 

GFSK/ π/4 DQPSK/8DPSK
Specyfikacja radia
  Zakres częstotliwości DAB: 

174,928 MHz – 239,200 MHz (pasmo III)
  Zakres częstotliwości FM: 

87,5 MHz – 108 MHz (zależy od kraju)
Wymiary
  Wymiary (szer. x wys. x gł.): 

145 mm x 167 mm x 103 mm \ 
5.7" x 6.6" x 4.1"

  Waga: 1,15 kg (2,54 lb)
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