
Draadloos luisteren. Draadloos opladen.

Daarbij kun je andere draagbare apparaten opladen via de USB-poort. Met zijn veelzijdige 
draadloze Bluetooth®-functionaliteit kun je de JBL Charge 2 altijd overal meenemen en naar 
muziek luisteren. De JBL Charge 2 beschikt ook over een hands-free conference speakerphone 
compleet met gepatenteerde ruis- en echo-onderdrukkingstechnologie die geluid bij gesprekken 
meer resonantie en duidelijkheid geeft. Bovendien heeft de Charge 2 een Bluetooth® Social Mode 
waarmee drie verschillende gebruikers met hun eigen Bluetooth®-apparaten naar hun eigen 
muziek op dezelfde luidspreker kunnen luisteren. Welke kleur je ook kiest - zwart, wit, rood, blauw 
of paars - de Charge 2 is qua stijl en geluidskwaliteit uniek in zijn prijsklasse.

Laat u overtuigen
  Sterke bas en geweldig geluid voor 
onderweg

 Stream je muziek draadloos via   
 Bluetooth® 

  Een ingebouwde 6000 mAh batterij 
voor 12 uur afspelen en opladen van je 
draagbare apparaten

  Social mode om muziek met iedereen  
te delen

CHARGE 2
Draagbare draadloze stereoluidspreker met krachtige accu om je apparaten op te laden
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CHARGE 2
Draagbare draadloze stereoluidspreker met krachtige accu om je apparaten op te laden

Sterke bas en geweldig geluid voor onderweg

Hoe je het ook aansluit, afspeelt of streamt, de JBL Charge met dubbele drivers en twee passieve 
bass radiatoren zorgt voor een krachtige en pakkende geluidservaring.

Stream je muziek draadloos via Bluetooth® 

Je kunt de Charge 2 niet alleen in je rugzak meenemen maar ook gelijktijdig gebruiken. De Charge 2 
heeft Bluetooth® 3.0 waarmee je met andere Bluetooth®-apparaten verbinding kunt maken en draadloos 
kunt genieten. Bovendien kan je met je vrienden communiceren via de hands-free conferencing 
speakerphone van de Charge 2, die beschikt over ruis- en echo-onderdrukkingstechnologie. 

Een ingebouwde in 6000 mAh batterij voor 12 uur afspelen en opladen van je draagbare 
apparaten

Net als zijn voorganger is de JBL Charge 2 voorzien van een 3.7 V 6000 mAh Li-ion-batterij waarmee 
je maximaal 12 uur naar muziek kunt luisteren zonder op te laden. En er is voldoende kracht om 
je telefoon, tablets en muziekspelers op te laden. Dat is nog indrukwekkender als je het nieuwe, 
geüpgrade, best-in-class geluid en de complete basweergave meerekent.

Social mode om muziek met iedereen te delen

Wat is het voordeel van best-in-class geluid als je het niet met je vrienden kunt delen? Met de 
Bluetooth® Sociale Mode van de Charge 2 kun je maximaal drie personen op dezelfde luidspreker 
muziek laten afspelen voor non-stop luisterplezier ongeacht hun mobiele telefoon, tablet en laptop 
playlists lijsten. Elk draagbaar Bluetooth®-apparaat is van harte uitgenodigd om via de Charge 2 
muziek met draadloze kracht af te spelen.

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Charge 2

1 x 5 V 2.3 A USB adapter 

1 x Micro USB kabel (1 m) 

1 x Veiligheidsinformatie

1 x Snelstartgids

Specificaties:
		Bluetooth® versie: 3.0

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

		Transducer: 2 x 45 mm

		Nominaal opgenomen vermogen: 2 x 7.5 W

		Frequentiebereik: 75 Hz – 20 kHz

		Signaal-ruisverhouding: >80 dB

		Type batterij: Li-ion

		Oplaadtijd batterij: 4 uur @ 1.8 A

		Tijdsduur muziek spelen: tot 12 uur 
(afhankelijk van het volume en audio-inhoud) 

		Bluetooth® transmitter vermogen: 0-4 dBm

		Bluetooth® transmitter frequentiebereik: 
2.402 – 2.480 GHz

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

		Afmetingen (H x W x D): 
79 mm x 184 mm x 75 mm

		Gewicht: 540 g


