
Popis produktu 

JBL Charge 5, bílá 

 
Charge 5 vám umožní vzít si oblíbenou hudbu kamkoli! Nabízí totiž luxusní zvuk JBL 
Original Pro Sound v kombinaci s až 20hodinovou výdrží na nabití nebo zvýšenou 
odolností dle IP67, abyste si party mohli užít i u bazénu či na pláži. Baterie o velkorysé 
kapacitě 7 500 mAh navíc znamená, že se reproduktor dokáže o energii podělit 
skrze USB-C port i s vaším telefonem, tabletem atp. 
Hudbu můžete snadno streamovat z vašich chytrých zařízení 
prostřednictvím Bluetooth a nabízí se také šikovná funkce PartyBoost pro spojení více 
kompatibilních reproduktorů pro stereo efekt a ještě výkonnější ozvučení. 

 
 
  

Klíčové vlastnosti: 

 

 Vynikající zvuk JBL Original Pro Sound 
 Luxusní výdrž na nabití až 20 hodin 
 Vysoká odolnost dle IP67 
 Bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth 
 Funkce PartyBoost pro spárování s dalšími reproduktory 
 Funkce powerbanky pro dobíjení mobilů, tabletů atp. 

 
Vychutnejte si dokonalý zvuk kdykoli a kdekoli na maximum! 
  

JBL Original Pro Sound 

 
Na dokonalý zvuk se můžete těšit díky technologii JBL Pro Sound. Charge 5 je vybaven 
optimalizovaným měničem dlouhé exkurze, stejně jako samostatným výškovým 
reproduktorem a také duálními basovými reproduktory. Výsledkem je bohatý zvuk, který 
si naplno užijete venku i uvnitř. 

20hodinová výdrž 

 
Integrovaná Li-ion baterie s kapacitou 7 500 mAh je zárukou toho, že můžete hudbu 
poslouchat bez přístupu k zásuvce až 20 hodin. 

Vodotěsný dle IP67 

 
Hudbu si nyní můžete užívat i u bazénu nebo na pláži. Odolnost proti vodě a prachu je 
totiž garantována stupněm IP67. 
  
  



Bezdrátová svoboda 

 
Bezdrátově můžete díky integrovanému Bluetooth k reproduktoru připojit současně až 
dva smartphony, tablety a další chytrá zařízení a užívat si ničím nerušený poslech 
s neobyčejnou silou. 

PartyBoost 

 
S funkcí PartyBoost lze spárovat kompatibilní reproduktory a dosáhnout stereo efektu. 

Funkce powerbanky 

 
Reproduktor má na těle navíc USB-C umožňující například doplnit energii vašemu 
telefonu či tabletu.JBL Charge 5 Přenosný vodotěsný reproduktor s powerbankou 
Přehrávejte a nabíjejte bez přestání 
Vezměte si party s sebou, ať je jakékoli počasí. Reproduktor JBL Charge 5 přináší 
odvážný zvuk JBL Original Pro Sound pomocí vylepšeného měniče s dlouhou výchylkou, 
samostatného výškového reproduktoru a dvou výkonných pasivních basových zářičů JBL. 
S až 20hodinovou výdrží baterie a praktickou powerbankou budete mít svá zařízení vždy 
připravená, aby party mohla pokračovat celou noc. Déšť? Vylité pití? Písek na pláži? 
Charge 5 je vybavený odolností proti vodě i prachu třídy IP67, takže zvládne všechno, co 
se mu postaví do cesty. Díky funkci PartyBoost propojte více reproduktorů kompatibilních 
s PartyBoost a získejte tak zvuk, který bude dost silný i na tu největší party. V úplně 
nových barevných provedeních inspirovaných aktuálními trendy vypadá tak dobře, jako 
zní. 
 
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI 
» Odvážný zvuk JBL Original Pro Sound 
» 20 hodin přehrávání 
» IP67 odolnost proti vodě a prachu 
» Bezdrátové Bluetooth streamování 
» Odvažte se s funkcí PartyBoost 
» Nabíjejte pomocí zabudované powerbanky 
 
Odvážný zvuk JBL Original Pro Sound 
Vezměte si neskutečnou sílu zvuku JBL Pro Sound, kamkoli chcete. JBL Charge 5 má 
optimalizovaný měnič s dlouhou výchylkou, samostatný výškový reproduktor a dva JBL 
pasivní basové zářiče, které společně vytváří bohatý a čistý zvuk, který vás ohromí. 
Užijte si opravdu výkonný zvuk, a to i venku. 
 
20 hodin přehrávání 
Zábava nekončí. JBL Charge 5 v sobě skrývá neuvěřitelných 20 hodin výdrže baterie, 
takže může vaše party pokračovat celý den i noc. 
 
IP67 odolnost proti vodě a prachu 
K bazénu. Do parku. S odolností proti vodě a prachu třídy IP67 není problém vzít JBL 
Charge 5, kamkoli budete chtít. 
 
Bezdrátové Bluetooth streamování 
Bezdrátově spárujte až 2 smartphony nebo tablety s vaším reproduktorem a střídejte se 
v přehrávání zvuku JBL Pro Sound. 
 



Odvažte se s funkcí PartyBoost 
Díky PartyBoost propojte dva reproduktory kompatibilní s touto funkcí a užijte si stereo 
zvuk. Nebo jich spárujte ještě víc a dodejte svojí party šťávu. 
 
Nabíjejte pomocí zabudované powerbanky 
Party nemusíte přerušit. Zabudovaná powerbanka se postará, abyste si svá zařízení 
mohli kdykoli dobít a pokračovat v přehrávání. 
 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE: 
Převodník: 52 mm x 90 mm woofer, 20 mm tweeter 
Jmenovitý výstupní výkon: 30 W RMS woofer, 10 W RMS tweeter 
Frekvenční odezva: 65 Hz – 20 kHz 
Odstup signálu od šumu: >80dB 
Typ baterie: Li-ion polymerová 27 Wh (ekvivalent 3.6 V/7500 mAh) 
Čas nabíjení baterie: 4 hodiny (5V/3A) 
Čas přehrávání: až 20 hodin (v závislosti na úrovni hlasitosti a přehrávaném obsahu) 
USB port: Typ C 
USB třída: 5V/2A (maximum) 
Bluetooth® verze: 5.1 
Bluetooth® profily: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 
Frekvenční rozsah Bluetooth® vysílače: 2400MHz – 2483.5MHz 
Výkon Bluetooth® vysílače: ±20dBm (EIRP) 
Modulace Bluetooth® vysílače: GFSK, Pí/4 DQPSK, 8DPSK 
Rozměry (Š x V x H): 223 x 96,5 x 94 mm 
Hmotnost: 0,96 kg 
 
OBSAH BALENÍ: 
1 x JBL Charge 5 
1 x kabel USB-C 
1 x Bezpečnostní upozornění 
1 x Průvodce rychlým startem 
1 x Záruční list 
 

 
 

Technické parametry 

Přenosný reproduktor JBL Charge 5 bílý 

Záruka 24 měsíců 

Základní specifikace 

Výkon 
celkový výkon reproduktorů uváděný výrobcem">Výkon 40 W 

Běžná výdrž baterie 20 hod. 

Napájení Vestavěný akumulátor 

Bezdrátové připojení 
Umožňuje bezdrátové připojení zařízení ke zdroji zvuku 
(telefon, tablet, notebook atd.) Různé druhy přenosů 
umožňují různou variabilitu a vdálenost zařízení. 
Některé režimy umožňují i propárovat více reproduktorů mezi 
sebou ve více místnostech, nebo podpořit produkci na vaší 
zahradě. 
Bezdrátové připojení 

Bluetooth 



Rádio Ne 

USB 
USB (Universal Serial Bus) je univerzální sériová sběrnice. 
Moderní způsob připojení periférií k multimediálnímu zařízení. 
Slouží pro připojení tiskárny, myši, klávesnice, joysticky, 
fotoaparáty, modemy atd., ale i pro přenos dat z videokamer, 
čteček paměťových karet, MP3 přehrávačů, externích disků a 
externích vypalovacích mechanik. 
USB 

Ne 

Vstup AUX 
Vstup Aux (audio) – je to vstup, který se v moderních 
multimedíálních zařízeních dostává velké oblibě. Slouží 
především pro připojení MP3 přehrávačů a jiných podobných 
zařízení. Do tohoto konektoru se připojuje pomocí klasického 
Jack 3,5 kabelu, nebo kabelu 2x cinch 
Vstup AUX 

Ne 

Příjem telefonních hovorů 
Reproduktor lze použít jako handsfree nebo hlasitý odposlech 
pro telefonní hovor - Příjem telefonních hovorů 

Ne 

Odolnost 
Hodnocení třídy krytí IP (Ingress Protection) je mezinárodní 
standard pro měření úrovně odolnosti zařízení proti prachu a 
vodě. První číslice v dvouciferném kódu krytí IP představuje 
míru ochrany před pevnými objekty včetně prachu. Druhá 
číslice představuje míru odolnosti zařízení vůči vodě. 
 
IPX0 Žádná zvláštní odolnost 
IPX1 Odolnost proti kapající vodě. 
IPX2 Odolnost proti kapající vodě při náklonu až do úhlu 15 
stupňů od normální polohy. 
IPX3 Odolnost proti vodní tříšti. 
IPX4 Odolnost proti stříkající vodě. 
IPX5 Odolnost proti postříkání vodou s nízkým tlakem po 
dobu alespoň 3 minut. 
IPX6 Odolnost proti vlnobití po dobu alespoň 3 minut. 
IPX7 Odolnost proti ponoření až do 1 metru vody po dobu 30 
minut. 
IPX8 Odolnost proti déle trvajícímu ponoření do hloubky vyšší 
než 1 metr. Přesné podmínky jsou pro každé zařízení 
uvedeny výrobcem. 
 
IP0X Žádná zvláštní odolnost 
IP1X Odolné proti pevným objektům O průměru > 50 mm. 
IP2X Odolné proti pevným objektům O průměru > 12,5 mm. 
IP3X Odolné proti pevným objektům O průměru > 2,5 mm. 
IP4X Odolné proti pevným objektům O průměru > 1 mm. 
IP5X Omezená odolnost proti prachu (bez škodlivých 
nánosů). 
IP6X Prachotěsné. 
Odolnost 

IP67 

Podpora nabíjení mobilního telefonu Ano 

Barva 
Vyjadřuje barvu výrobku, barvu uvádíme podle toho, která 
barva na výrobku převládá a je dominantní - Barva 

bílá 

Označení BT připojení JBL Charge 5 



Velikost 22 cm 

Rozměry výrobku 

Šířka výrobku 22.3 cm 

Výška výrobku 9.7 cm 

Hloubka výrobku 9.4 cm 

Hmotnost výrobku 1.0 kg 

Rozměry balení 

Šířka balení 12.4 cm 

Výška balení 13.3 cm 

Hloubka balení 25.9 cm 

Hmotnost balení 1.6 kg 
 

 


