ČESKÝ NÁVOD JBL CHARGE 4

Návod k obsluze: Přenosný reproduktor JBL Charge 4 šedý obsahuje základní pokyny, které je třeba respektovat. Před
uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní a výstražné pokyny a řiďte se
uvedenými doporučeními. Návod je nedílnou součástí výrobku JBL a v případě jeho prodeje nebo přemístění by měl být
předán společně s výrobkem. Dodržování tohoto návodu k použití je bezpodmínečným předpokladem pro ochranu zdraví
osob a pro uznání odpovědnosti výrobce za případné vady výrobku v průběhu záruční lhůty. Stáhněte si oficiální JBL návod,
v němž naleznete pokyny k instalaci, použití, údržbě i servisu vašeho výrobku. A nezapomeňte – nevhodným používáním
výrobku JBL výrazně zkracujete jeho životnost!
Popis produktu
Charge 4 od specialisty na ozvučení – společnosti JBL – je přenosný Bluetooth reproduktor navržený pro každého, kdo
miluje hudbu nahlas a chce si ji užívat doslova kdekoli. Kromě neuvěřitelné síly a procítěných basů si vás získá i dlouhou
výdrží, kdy díky 7 500mAh baterii dokáže hrát až 20 hodin v kuse, bez toho aniž by ztratil rytmus, a zároveň umí dobít
například váš telefon či tablet prostřednictvím USB.
Už vám neunikne ani jediný detail
Reproduktor je skutečně poctivě zpracovaný, aby jej nerozházely pády či nárazy. S tím souvisí také fakt, že jej můžete bez
obav vzít k vodě, neboť plní certifikaci IPX7. Nabízí přitom i technologii JBL Connect+ umožňující prostřednictvím Bluetooth
snadno propojit až 100 reproduktorů a vytvořit systém, který vy budete milovat, ale zato sousedé na něj nebudou
vzpomínat rádi.
20 hodinová výdrž
Integrovaná Li-ion baterie s kapacitou 7 500 mAh je zárukou toho, že můžete hudbu poslouchat bez přístupu k zásuvce 20
hodin. Na těle má navíc USB umožňující například doplnit energii vašemu telefonu či tabletu.
Vodotěsný dle IPX7
Hudbu si nyní můžete užívat i u bazénu nebo na pláži. Odolnost proti vodě je totiž garantována stupněm IPX7.
Bezdrátová svoboda
Bezdrátově můžete díky integrovanému Bluetooth k reproduktoru připojit smartphony, tablety a další chytrá zařízení a
užívat si ničím nerušený poslech s neobyčejnou silou.
JBL Connect+
Vytvořte nezapomenutelnou párty – díky podpoře technologie JBL Connect+ totiž můžete dohromady bezdrátově spárovat
až 100 reproduktorů!

Odolné zpracování
Použití materiálů, jako je kvalitní tkanina a gumové pouzdro, je zárukou té nejvyšší možné odolnosti. Reproduktor tak s
sebou můžete vzít kamkoli. Přehrávejte a nabíjejte bez přestání.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Bluetooth® verze: 4.2
Podpora: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Převodník: 50 x 90 mm
Jmenovitý výkon: 30 W RMS
Frekvenční odezva: 60 Hz – 20 kHz
Odstup signálu od šumu: >80 dB
Typ baterie: Lithium-ionovo polymerová 27 Wh
(Ekvivalent 3.6V, 7500 mAh)
Čas nabíjení baterie: 4 hodiny (5V/2.3A)

Čas přehrávání hudby: až 20 hodin (mění se podle
úrovně hlasitosti a audio obsahu)
USB nabíjecí výstup: 5V/2A (maximum)
Výkon Bluetooth® vysílače: 0 – 20 dBm
Frekvenční rozsah Bluetooth® vysílače: 2.402 – 2.480
GHz
Modulace Bluetooth® vysílače: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Rozměry (V x Š x H): 220 x 95 x 93 mm
Hmotnost: 965 g

Pro spárování více JBL zařízení naráz stiskněte tlačítko JBL Connect na všech poţadovaných reproduktorech pro spuštění párování. Všechny
připojené reproduktory budou hrát stejnou hudbu ze stejného zařízení.
JBL Charge 4 je IPX7 vodotěsný. DŮLEŢITÉ: Aby reproduktor JBL Charge 4 byl vodotěsný, odpojte všechny připojené kabely a konektory
důkladně utěsněte pomocí krytky. Pokud toto neuděláte a reproduktor JBL Charge 4 přijde do kontaktu s vodou, dojde k trvalému poškození
reproduktoru. Reproduktor JBL Charge 4 také nenamáčejte během nabíjení, kdy můţe dojít k trvalému poškození reproduktoru nebo zdroje
nabíjení. Vodotěsnost IPX7 znamená, ţe reproduktor můţe být ponořen do vody aţ do 1m po dobu maximálně 30 minut.
PRO PRODLOUŢENÍ ŢIVOTNOSTI BATERIE PLNĚ NABIJTE ZAŘÍZENÍ KAŢDÉ TŘI MĚSÍCE. ŢIVOTNOST BATERIE JE OVLIVNĚNA
ČETNOSTÍ POUŢÍVÁNÍ A PODMÍNKÁCH PROSTŘEDÍ. NENABÍJEJTE JBL VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ, ČI PŘI VYSTAVENÍ KAPALINÁM
VÝSLEDKEM MŮŢE VZNIKNOUT TRVALÉ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ, ČI NA ZDROJI ENERGIE.

