
Draadloos luisteren. Eindeloos opladen. 
De vernieuwde JBL Charge 2+ is een draagbare Bluetooth® luidspreker met stereogeluid van 
hoge kwaliteit en een grote, ultra-krachtige accu. Met de Charge 2+, vernieuwd met een frisse 
stijl en een spatwaterdicht ontwerp, kun je overal een feestje bouwen – bij het zwembad of 
dansend in de regen – en hij maakt extra indruk met de JBL Bass Radiators. De luidspreker 
wordt gevoed door een 6000mAh batterij die een ongeloofl ijke 12 uur speeltijd biedt en met 
de USB-uitgang kun je ondertussen je apparaten, zoals je smartphone en tablet, opladen. De 
Charge 2+ is ook voorzien van een ingebouwde ruis- en echo-onderdrukkende speakerphone 
zodat je met een druk op de knop kristalheldere gesprekken kunt voeren. Wissel je favoriete 
muziek uit met je vrienden met Social Mode door maximaal 3 muziekbronnen met de luidspreker 
te koppelen en om beurten muziek af te spelen.

Opties in één oogopslag
 Draadloze Bluetooth® Streaming

 6000mAH oplaadbare batterij

 Speakerphone

 Spatwaterdicht

 Social Mode

 JBL Bass Radiator

Draagbare Bluetooth® Luidspreker



Kenmerken en voordelen
Draadloze Bluetooth® Streaming
Stream je muziek draadloos in hoge kwaliteit vanaf je smartphone of tablet.

6000mAH oplaadbare batterij
Ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij ondersteunt tot 12 uur speeltijd en laadt apparaten op via de 
USB-poort.

Speakerphone
Beantwoord telefoontjes met één druk op de knop – kristalhelder dankzij de ruis- en echo-
onderdukkende speakerphone.

Spatwaterdicht
Spatwaterdicht betekent geen zorgen meer over regen of het morsen van vloeistoffen. Je kunt hem 
zelfs schoonmaken met stromend water. Dompel hem alleen niet onder.

Social Mode
Muziek is nog nooit zo sociaal geweest. Koppel maximaal 3 muziekbronnen met dezelfde Charge 2+ 
en luister naar ieders favoriete muziek.

JBL Bass Radiator
Hoor de bass, voel de bass, zie de bass. Dubbele externe passive radiators laten je zien hoe krachtig 
de luidsprekers zijn.

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL CHARGE 2+
1 x 5V 2,3A USB Adapter
1 x Micro USB-kabel
1 x Veiligheidsblad
1 x Snelstartgids
1 x Garantiekaart

Technische specifi caties
  Bluetooth® versie: 3.0

  Ondersteuning: A2DP V1.3, AVRCP V1.5,
HFP V1.6, HSP V1.2

  Transducer: 2 x 45mm

  Uitgangsvermogen: 15W

  Frequentiebereik: 75Hz – 20kHz

  Signaal-ruisverhouding: >80 dB

  Voeding: 5VDC USB output: 5V 2,1A 
(maximaal)

  Type batterij: Lithium-ion polymeer
(3,7V, 6000mAh)

  Oplaadtijd batterij: 4 uur @ 1,8A

  Tijdsduur muziek afspelen: maximaal 12 uur 
(afhankelijk van volumeniveau en audio-
inhoud)

  Bluetooth® transmitter vermogen: 0-4 dBm

  Bluetooth® transmitter frequentiebereik:
2,402 – 2,480 GHz

  Bluetooth® transmitter modulatie:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

  Afmetingen (B x H x L): 79 x 185,2 x 79 mm

  Gewicht: 600g
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