Speaker Bluetooth Portabel

Pertunjukkan suara dan cahaya yang menawan.
Mulailah pesta Anda dengan suara khas JBL dan pertunjukan lampu LED yang
berkelap-kelip 360 derajat. Desain kedap air IPX7 kami tampil berani dan
mencolok, serta mampu memutar lagu hingga 12 jam dengan sekali pengisian
daya. Ketuk Aplikasi JBL Connect agar warna dan gerakan lampu mengikuti
alunan lagu, serta sambungkan dengan speaker JBL PartyBoost kompatibel lain
agar pesta Anda semakin meriah.

Fitur
Menerangi malam
Ikuti irama di mana pun
Berpesta sepanjang malam ataupun siang
	Siap memeriahkan pesta dengan desain kedap air
IPX7
Tersedia Aplikasi untuk speaker ini
Bangkitkan kesenangan dengan PartyBoost
Goyangkan untuk mengatur pertunjukan cahaya Anda

Speaker Bluetooth Portabel

Fitur dan Keunggulan

Isi Kotak:

Menerangi malam
Pulse 4 bersinar sepanjang malam dengan lampu LED 360 derajat beresolusi
tinggi yang menakjubkan.

1 x JBL Pulse 4

Ikuti irama di mana pun
Pulse 4 menghadirkan suara khas JBL di segala penjuru dengan rangkaian
speaker cerdas 360 derajat.

1 x Lembar panduan keselamatan

Berpesta sepanjang malam ataupun siang
Apakah Anda siap berpesta? Pulse 4 mendukung hingga 12 jam waktu pesta
dengan sekali pengisian daya.
Siap memeriahkan pesta dengan desain kedap air IPX7
Bawa speaker Anda di mana saja. Pesta kolam renang? Sempurna. Hujan deras
tiba-tiba? Tidak perlu takut. Pesta di pantai? Pulse 4 IPX7 kedap air hingga
kedalaman tiga kaki untuk hiburan luar ruangan yang menantang.
Tersedia Aplikasi untuk speaker ini
Unduh Aplikasi JBL Connect untuk membuat pesta Anda kian semarak. Dan
visualisasikan musik Anda dengan berbagai tema pertunjukan cahaya atau
buat visualisasi Anda sendiri. Siap beristirahat? Jadikan speaker Anda lampu
suasana istirahat, baik dengan atau tanpa musik.
Bangkitkan kesenangan dengan PartyBoost
PartyBoost memungkinkan Anda memadukan dua speaker yang kompatibel
dengan JBL PartyBoost untuk mendapatkan suara stereo atau menautkan
beberapa speaker yang kompatibel dengan JBL PartyBoost untuk memeriahkan
pesta Anda.
Goyangkan untuk mengatur pertunjukan cahaya Anda
Inilah cara termudah untuk menghubungkan pertunjukan lampu LED Anda
dengan Pulse 4 terdekat lainnya. Cukup dekatkan speaker di dekat Anda dan
goyangkan untuk menyelaraskan.
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1 x kabel Tipe C bermerek JBL
1 x Panduan mulai cepat
1 x Kartu garansi

Spesifikasi Teknis:
	Versi Bluetooth: 4.2
	Dukungan: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
	Transduser: 2,25 inci
	Daya nominal: 20W R.M.S
	Respons frekuensi: 70Hz – 20kHz
	Rasio antara sinyal dan derau: >80dB
	Jenis baterai: Lithium-ion polimer 26Wh (3.6V, 7260mAh)
	Masa pengisian daya baterai: 3.5 jam (5V / 3A)
	Durasi waktu putar: Hingga 12 jam (bervariasi tergantung
pada kecerahan dan level volume dan konten audio)
	Daya transmitter Bluetooth: ≤10dBm
	Rentang frekuensi transmitter Bluetooth: 2,402 – 2,480GHz
	Frekuensi 2.4GHz SRD: 2.407 – 2.475GHz
	Modulasi transmitter Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
	Dimensi (L x P x T): 96 x 96 x 207mm
	Berat: 1260g

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Semua hak dilindungi undang-undang. JBL
adalah merek dagang HARMAN International Industries, Incorporated, yang terdaftar di Amerika Serikat
dan/atau berbagai negara lainnya. Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar
dan milik Bluetooth SIG, Inc., dan setiap penggunaan tanda ini oleh HARMAN International Industries,
Incorporated telah mendapatkan izin. Merek dagang dan nama dagang lain merupakan milik pemiliknya
masing-masing. Fitur, spesifikasi, dan penampilan dapat berubah tanpa pemberitahuan.

