a csomag tartalma

BLUETOOTH
PÁROSÍTÁS
ON

lejátszás

partyboost

alkalmazás

Töltés

hordozható töltő

VÍZÁLLÓSÁG
PORÁLLÓ
IP67
műszaki adatok
Átalakító:
52 mm × 90 mm-es mélynyomó, 20 mm-es magassugárzó
Névleges kimeneti teljesítmény:
30 W RMS (mélynyomó), 10 W RMS (magassugárzó)
Frekvencia átvitel:
65 Hz ~ 20 kHz
Jel-zaj arány:
> 80 dB
Akkumulátor típusa:
lítium-ion polimer, 27 Wh (ami a következő értékekkel egyenértékű: 3,6 V/7500 mAh)
Az akkumulátor töltési ideje:
4 óra (5 V/3 A)
Lejátszási idő:
akár 20 óra (a hangerőszinttől és a lejátszott tartalomtól függően)
USB-csatlakozó:
C típusú
Az USB-aljzat terhelhetősége:
5 V, 2 A (maximum)
Bluetooth® verzió:
5.1
Bluetooth® profilok:
A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth® jeladó frekvenciatartománya:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Bluetooth® jeladó teljesítménye:
≤ 10 dBm (EIRP – effektív izotropikus sugárzási teljesítmény)
2,4 GHz-es SRD (Kis hatótávolságú eszköz) frekvenciatartomány:
2407 MHz ~ 2475 MHz
SRD (Kis hatótávolságú eszköz) jeladó teljesítménye: < 10 dBm (EIRP – effektív izotropikus sugárzási teljesítmény)
Méretek (szé × ma × mé):
223 × 96,5 × 94 mm / 8,7 × 3,76 × 3,67 hüvelyk
Tömeg:
0,98 kg / 2,16 lbs

FIGYELEM! Élettartamának meghosszabbítása érdekében
legalább 3 havonta egyszer teljes mértékben töltse fel
az akkumulátort. Az akkumulátor hasznos élettartama
a felhasználás módjától és a környezeti feltételektől függ.
Ügyeljen rá, hogy mielőtt folyadék érné a JBL Charge5
készüléket, válassza le annak kábelcsatlakozását.
Ne merítse vízbe a JBL Charge5 készüléket töltés közben!
Ha folyadék ömlött a hangsugárzóra, teljes mértékben
szárítsa azt fel és tisztítsa meg a készüléket, mielőtt
feltöltené azt. Nedves állapotban történő töltés esetén
a hangsugárzó vagy az áramforrás helyrehozhatatlan
károkat szenvedhet. Ha külső adaptert vagy
C típusú USB-kábelt használ, az töltés közben
a hangsugárzó teljesítményére is kihat.

A Bluetooth® szómegjelölés és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegye, és azok HARMAN International Industries, Incorporated általi
használata licenc-megállapodás alapján történik. Az egyéb védjegyek és
kereskedelmi nevek a megfelelő jogtulajdonosok tulajdonát képezik.

