
Afwerking:

Verander uw computer of muziekspeler in een geluidssysteem van wereldklasse met het JBL® Jembe™ 
luidsprekersysteem. Dit krachtige, tweedelige entertainmentluidsprekersysteem produceert eigentijds geluid met 
krachtige, levendige klanken op elke computer, laptop of draagbaar apparaat met een 3,5-millimeter AUX-uitgang. 
En dat bij een zeer gering ruimtebeslag in uw luisterruimte. Het 2.0-computerluidsprekersysteem verbetert elke 
multimedia-ervaring met JBL-geluid zonder geschipper. Gebruik het met uw computer of spelconsole of geef 
uw koptelefoon een pauze en sluit uw iPod, iPhone of andere MP3-speler aan. Het JBL Jembe-systeem is zeer 
gemakkelijk op te zetten en biedt geluid van concertkwaliteit in uw huis of kantoor.

Krachtig, tweedelig entertainmentluidsprekersysteem
JBL® JEMBE ™ 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Vermogen:  6 watt per satelliet bij 1% vervorming
Afmetingen (B x D x H):  106mm x 106mm x 135mm
Impedantie:  >5k ohm
Signaal-ruisverhouding:  >80dB
Frequentierespons:  80Hz – 20kHz
Inganggevoeligheid:  250mV voor nominaal vermogen
Stroomaansluitingen:  12V DC, 1,5A
Stroomverbruik:  0,5W (standby); 20W (maximaal)
Goedkeuringen:  FCC/CE
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UITVOERINGSKENMERKEN

Slipstream port-technologieën Hoor volle bastonen met weinig vervorming

Port-technologie Vermindert turbulentie door specifieke, gepatenteerde vorm van poort

Ingebouwde vermogensversterker Ervaar meer vermogen en gevoeligheid

Krachtige drivers Bieden een volledig bereik en heldere hoge tonen

Upgrade muziek-, film- en spelaudio op elke draagbare muziekspeler of computer met 
3,5-millimeter AUX-uitgang

Een 2.0-computerluidsprekersysteem met eigen voeding dat akoestische prestaties biedt die 
gelijk zijn aan of beter zijn dan de huidige JBL Duet™ en dat is uitgerust met een handige 
mini-jack koptelefoonaansluiting

HOOFDFUNCTIES

•	Indrukwekkend	geluid	met	een	gering	ruimtebeslag	op	uw	bureau
•	Krachtige	bastonen	door	pijp-design
•	Eenvoudige	volumeregeling	met	een	grote	draaiknop
•	3,5mm	koptelefoonaansluitingen	voor	persoonlijke	audio-ervaring
•	AUX-ingang	maakt	gebruik	van	andere	audiobron	op	uw	bureau	mogelijk
•	De	eerste	JBL® Weave-ontwerpaanpassing met metalen gril voor JBL-computerluidsprekers


