
Overal kristalhelder radiogeluid.
In de keuken. Bij het zwembad. In het park. Je kunt je favoriete DAB/DAB+/FM-radiostations 
overal mee naartoe nemen. De slanke JBL Tuner 2 is een compacte, draagbare radio met 
kristalhelder geluid, Bluetooth en 12 uur afspeeltijd. Schakel snel naar je favoriete zenders 
dankzij 5 vooraf ingestelde knoppen en eenvoudig leesbare zenderinformatie op het scrollende 
lcd-scherm. De radio is IPX7-waterproof en is dus bestand tegen een eventuele regenbui. 
Uren luisterplezier. Van het nieuws en het weer in de ochtend tot muziek en entertainment in 
de avond.

Functies
 Kristalhelder geluid

 Draadloze Bluetooth-streaming

 12 uur afspeeltijd

 IPX7-waterproof

 Eenvoudig af te lezen display

 Bewaart je voorkeuren

Draagbare DAB/DAB+/FM-radio met Bluetooth



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een 
handelsmerk van HARMAN International Industries, Incorporated, gedeponeerd in de Verenigde 
Staten en/of andere landen. Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo’s zijn gedeponeerde 
handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Met betrekking tot het gebruik ervan door HARMAN International 
Industries, Incorporated geldt een licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van 
de respectievelijke eigenaren. Opties, specificaties en vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder 
voorafgaande kennisgeving.

Functies en eigenschappen 
Kristalhelder geluid
Van het nieuws en het weer in de ochtend tot muziek en entertainment in de avond: geniet van 
al je favoriete radiozenders via digitale DAB/DAB+ en FM-frequenties in kristalheldere JBL 
Pro-geluidskwaliteit.

Draadloze Bluetooth-streaming
Luister naar alles wat je leuk vindt. Verbind de JBL Tuner 2 via Bluetooth met je smartphone of 
tablet en schakel snel van radio naar je favoriete afspeellijsten.

12 uur afspeeltijd
Blijf langer luisteren. De ingebouwde batterij maakt het mogelijk om tot wel 12 uur van je 
favoriete stations te genieten.

IPX7-waterproof
Neem je favoriete stations mee naar het park of het zwembad. JBL Tuner 2 is IPX7-waterproof, 
dus je kunt bijna overal luisteren.

Eenvoudig af te lezen display
Bekijk de zenderinformatie in één oogopslag dankzij het scrollende lcd-scherm met verlichting.

Bewaart je voorkeuren
Schakel snel over naar je favoriete zenders dankzij 5 eenvoudig in te stellen knoppen.

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Tuner 2
1 x Type C USB-kabel
1 x Beknopte handleiding
1 x Garantiebewijs
1 x Veiligheidsblad

Technische specificaties:
Algemene specificaties
  Modelnr.: JBL Tuner 2
  Transducer: 1 x 44,5 mm
  Nominaal uitgangsvermogen: 5 W RMS
  Frequentiebereik: 80 Hz – 20 KHz (-6 dB)
  Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
  Type batterij: Lithium-ion polymeer 9,075 Wh 
  Oplaadtijd voor batterij: 3.5 uur (5 V/0,9 A)
  Oplaadinvoer: 5 V, 1,2 A
  Afspeeltijd voor muziek: maximaal 

12 uur radio luisteren (afhankelijk van 
volumeniveau en audio-inhoud)

Specificatie draadloos
  Bluetooth®-versie: 4.2
  Bluetooth®-profiel: A2DP v1.2, AVRCP v1.5
  Frequentiebereik Bluetooth®-zender: 

2,402 GHz – 2,480 GHz
  Vermogen Bluetooth®-zender: 

0 - 9 dBm (EIRP) 
  Modulatie Bluetooth®-zender: 

GFSK/π/4 DQPSK/8DPSK
Radiospecificatie
  DAB-bandbreedte: 

174,928 MHz – 239,200 MHz (Band-III)
  FM-bandbreedte: 87,5 MHz – 108 MHz 

(verschilt per land)
Afmetingen
  Afmetingen (B x H x L): 180 x 70 x 72 (mm)/ 

7.08" x 2.76" x 2.83"
  Gewicht: 0,543 kg /1.20lbs
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