
Krystalicznie czysty sygnał radiowy w każdym miejscu.
W kuchni. Przy basenie. W parku. Teraz możesz zabrać ze sobą brzmienie ulubionych stacji 
DAB/DAB+/FM wszędzie, gdzie chcesz. JBL Tuner 2 to kompaktowe przenośne radio, które 
zachwyca krystalicznie czystym dźwiękiem oraz zapewnia obsługę technologii Bluetooth i  
12 godzin pracy na jednym ładowaniu. Pięć programowalnych przycisków i czytelne informacje 
na wyświetlaczu LCD pozwolą Ci szybko znaleźć ulubione stacje. Urządzenie ma klasę 
wodoszczelności IPX7 i może być używane na zewnątrz, więc nie straszna mu żadna pogoda. 
Teraz możesz słuchać przez długie godziny. Wiadomości, prognozę pogody, muzykę i programy 
rozrywkowe, rano i wieczorem.

Cechy
 Krystalicznie czysty dźwięk

  Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie 
danych przez Bluetooth

 12 godzin odtwarzania

 Wodoodporność IPX7

 Czytelny wyświetlacz

 Zachowuje ulubione stacje
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Cechy i korzyści
Krystalicznie czysty dźwięk
Wiadomości i prognoza pogody rano, a muzyka i programy rozrywkowe wieczorem — słuchaj 
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. Połącz JBL Tuner 2 ze swoim smartfonem lub tabletem za pomocą 
Bluetooth i wygodnie przełącz się z radia na ulubioną playlistę.

12 godzin odtwarzania
Dłuższe słuchanie. Wbudowany akumulator pozwala na słuchanie ulubionych stacji nawet przez 
12 godzin.

Wodoodporność IPX7
Słuchaj ulubionych stacji w parku lub na basenie. Model JBL Tuner 2 ma klasę wodoszczelności 
IPX7, a więc możesz z niego korzystać praktycznie wszędzie.

Czytelny wyświetlacz
Podświetlany wyświetlacz umożliwia szybkie zapoznanie się z informacjami o stacjach 
radiowych.

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

Zawartość zestawu:
1 x głośnik JBL Tuner 2
1 x kabel USB typu C 
1 x skrócona instrukcja obsługi
1 x karta gwarancyjna
1 x karta charakterystyki

Specyfikacje techniczne:
Ogólne dane techniczne
  Nr modelu: JBL Tuner 2
  Przetwornik: 1 x 1,75"
  Znamionowa moc wyjściowa: 5 W RMS
  Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 20 KHz (-6dB)
  Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
  Rodzaj akumulatora: Litowo-polimerowy 

9,075 Wh
  Czas ładowania akumulatora: 3.5 godz.  

(5 V / 0,9 A)
  Wejście zasilające: 5 V, 1,2 A
  Czas odtwarzania: do 12 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 (szerokość x wysokość x 

głębokość): 180 x 70 x 72 (mm)/ 
7.08" x 2.76" x 2.83"

  Masa: 0,543 kg /1.20lbs
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