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Putar musik penuh semangat di mana saja.

JBL Xtreme 2 merupakan speaker Bluetooth dan portabel yang menghadirkan suara stereo 

dinamis dan memukau secara sempurna. Speaker ini dibekali dengan empat driver, dua JBL 

Bass Radiator, baterai isi ulang Li-ion 10.000mAh yang mendukung hingga 15 jam waktu 

putar. Yang terpenting, speaker ini dilengkapi USB pengisian ulang yang praktis. Speaker ini 

memiliki peringkat IPX7 yang menghadirkan desain tahan air dengan bodi karet berwarna 

yang eksklusif untuk melengkapi Xtreme 2. Bersama dengan JBL Connect+, speaker 

ini dapat menghubungkan lebih dari 100 speaker JBL Connect+ secara nirkabel untuk 

menyempurnakan pengalaman mendengarkan Anda dan menyemarakkan pesta. Speaker 

ini dilengkapi pengait bawaan dengan bahan dasar logam yang kuat, serta pembuka botol 

pada tali yang menambah tingkat kenyamanan konsumen saat beraktivitas. Speaker ini 

tentunya merupakan solusi audio yang sempurna untuk setiap rumah. Di ruang tamu, di 

tepi kolam renang, atau menonton pertandingan liga utama, JBL Xtreme 2 menghadirkan 

suara yang menggelegar di mana saja!
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Spesifikasi Teknis:
		Versi Bluetooth®: 4.2

		Dukungan: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, 
HFP V1.6, HSP V1.2

		Transduser: Woofer 2 x 2,75 inch

		Tweeter: 2 x 20 mm

		Daya nominal: 2 x 20W RMS Bi-amp (mode AC) 

		Respons frekuensi: 55Hz–20kHz

		Rasio antara sinyal dan derau: > 80 dB

		Catu daya: 19 V 3 A

		Jenis baterai:  Polimer Ion-Litium 36Wh 
(Setara dengan 3,7V 10000mAh)

		Masa pengisian daya baterai: 3,5 jam

		Waktu putar musik: hingga 15 jam (bervariasi 
sesuai volume dan konten audio)

		Pengisian daya melalui USB: 5 V / 2 A 
(maksimum)

		Daya pemancar Bluetooth®: 0-12,5 dBm

		Rentang frekuensi pemancar Bluetooth®: 
2,402 – 2,480 GHz

		Modulasi pemancar Bluetooth®: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

		Dimensi (T x L x P): 136 x 288 x 132 mm

		Berat: 2393g

Fitur dan Keunggulan 

Pengaliran Bluetooth Nirkabel
Secara nirkabel menghubungkan hingga 2 ponsel pintar atau tablet ke speaker dan memutar 
suara stereo yang memukau secara bergantian.

Waktu putar 15 jam
Baterai Li-ion terintegrasi yang dapat diisi ulang mendukung waktu putar hingga 15 jam dan 
mengisi ulang dengan mudah perangkat Anda melalui port USB.

IPX7 tahan air
Bawa Xtreme 2 ke pantai atau kolam renang tanpa khawatir akan hujan, tumpahan, atau 
perendaman dalam air.

JBL Connect+
Sempurnakan pengalaman mendengarkan Anda hingga tingkat tertinggi dan meriahkan pesta 
Anda dengan sempurna lewat koneksi nirkabel dengan lebih dari 100 speaker aktif 
JBL Connect+.

Speaker ponsel
Terima panggilan sebening kristal dari speaker Anda dengan satu sentuhan tombol berkat 
speaker ponsel yang menghilangkan derau dan gema.

Bahan kain dan bodi karet tahan benturan
Bahan kain yang tahan lama dan bodi karet tahan benturan memungkinkan speaker Anda 
bertahan dalam setiap petualangan Anda.

Radiator Bass JBL
Radiator pasif ganda menghadirkan suara JBL yang kuat dan nyaman di telinga dengan 
resonansi yang keras dan jelas.

Isi Kotak:
1 x JBL XTREME 2
1 x Adaptor listrik
1 x Tali
1 x Panduan mulai cepat
1 x Lembar panduan keselamatan
1 x Kartu garansi
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