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Łap GO i idź.

Całkiem nowy głośnik JBL GO+ umożliwia zabranie ze sobą dźwięk jakości JBL, dokądkolwiek 

się wybierzesz. Głośnik GO+ jest rozwiązaniem kompaktowym, które umożliwia strumieniowe 

przesyłanie muzyki przez Bluetooth® ze smartfonów i tabletów. Jest zasilany akumulatorem, 

który zapewnia do 5 godzin odtwarzania muzyki. Jest on również wyposażony w wygodny 

zestaw głośnomówiący z  redukcją szumów, który umożliwia odbieranie połączeń bez 

wyłączania głośnika. Głośnik JBL GO+ jest dostępny w  3 żywych kolorach, ma gładkie 

i trwałe wykończenie wykonane techniką dwukrotnego wtrysku, zapewniające mu atrakcyjny 

wygląd, który pasuje do każdego stylu. Wbudowany haczyk i opcjonalny pasek do noszenia 

zapewniają bezpieczeństwo sprzętu w parze z doskonałym dźwiękiem i stylem.

Przenośny głośnik Bluetooth®
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Zawartość zestawu:
1 x JBL GO+
1 x kabel micro USB do ładowania
1 x skrócona instrukcja obsługi
1 x arkusz bezpieczeństwa
2 x karty gwarancyjne 

Specyfi kacje techniczne:
  Wersja Bluetooth®: Bluetooth v4.1

  Obsługiwane profile: A2DP v1.2, AVRCP v1.5, 
HFP v1.5, HSP v1.2

  Przetwornik: 1 x 40 mm

  Moc znamionowa: 3 W

  Pasmo przenoszenia: 180 Hz – 20 kHz

  Stosunek sygnału do szumu: 80 dB

  Rodzaj akumulatora: litowo-jonowo-
polimerowy (3,7 V, 730 mAh)

  Czas ładowania akumulatora: 2,5 godz.

  Czas odtwarzania muzyki: 5 godz.

  Moc nadajnika Bluetooth®: 0~4 dBm

  Częstotliwość nadajnika Bluetooth®: 
2402~2480 MHz

  Modulacja nadajnika Bluetooth®: 
GFSK/DQPSK/8DPSK

  Wymiary: 97,7 mm x 80,7 mm x 36,4 mm

  Masa: 207 g

Cechy i korzyści 

Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth®

Bezprzewodowo przesyłaj wysokiej jakości strumień audio ze swojego smartfona lub tabletu.

Akumulator

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewnia do 5 godzin odtwarzania muzyki.

Tryb głośnomówiący

Odbieraj połączenia z poziomu głośnika za dotknięciem jednego przycisku – krystalicznie czysta 
jakość dźwięku dzięki funkcji tłumienia zakłóceń.

Wejście kabla audio

Nie martw się, jeśli nie masz połączenia Bluetooth®, podłącz kabel audio do głośnika i ciesz 
się muzyką.

Przenośny głośnik Bluetooth®


