
Przenośna stacja dokująca dla iPhone 5 z nowym konektorem Lightning

Przedstawiamy JBL OnBeat™ Micro. Ta kompaktowa stacja dokująca dla iPhone 5, iPod touch 5. generacji i iPoda nano 7. 
generacji oferuje konkretną porcję dźwięku, dzięki dwóm szerokopasmowym przetwornikom i wbudowanemu cyfrowemu 
procesorowi (DSP) które razem dostarczają dynamiczny i szeroki dźwięk.
Jeśli masz iPhone 5, powinieneś mieć także JBL OnBeat Micro. Z nowym konektorem Lightning ta stacja dokująca pozwoli 
Ci się cieszyć muzyką bez kabli czy adapterów. Ma nawet adapter USB aby być kompatybilną z innymi urządzeniami. 
Kompaktowa i przenośna JBL OnBeat Micro wypełnia pomieszczenie od sufitu po podłogę nawet przez pięć godzin, gdy 
zasilana jest z baterii i pozwala na ładowanie zadokowanego urządzenia, gdy jest podłączona do prądu. Doskonale się 
sprawdza, gdziekolwiek Twój rytm Cię poniesie. 

NajważNiejsze CeChy
•	 wbudowany konektor Lightning
•	 szerokopasmowe głośniki JBL®

•	 cyfrowa ścieżka sygnału z cyfrowym procesorem
•	 zasilanie z sieci i baterii
•	 port USB
•	 wejście jack 3,5mm
•	 kompaktowa i przenośna konstrukcja

 JBL ONBEAT™ MICRO
Portable iPhone 5 speaker dock with new Lightning connector

JBL OnBeat™ Micro
Introducing the JBL OnBeat™ Micro. This compact speaker 
dock for the iPhone 5, iPod touch 5th generation and 
iPod nano 7th generation packs a serious audio punch, 
thanks to two full-range transducers and built-in digital 
signal processing (DSP) that combine to deliver dynamic, 
space-filling sound. 
If you’ve got an iPhone 5, you’ve got to get the 
JBL OnBeat Micro. With the new Lightning docking 
connector built in, this speaker dock lets you enjoy your 
music without wires or adapters, and even has a USB port 
for compatibility with other devices. Compact and portable, 
the JBL OnBeat Micro can bring the noise from ceiling to 
floor for up to 5 hours when it’s using batteries and allows 
you to charge your device when it’s using AC power. The 
JBL OnBeat Micro is good to go whenever and wherever 
the rhythm hits you.

Highlights
• Built-in Lightning docking connector 
• JBL® full-range transducers
• Fully digital signal path with digital signal processing
• Battery and AC power
• USB port 
• 1/8-inch (3.5mm) stereo input
• Compact and portable design

JBL OnBeat™ MicrO
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Inżynierowie JBL spędzili ostatnie 67 lat dostarczając dźwięk takim, jakim autorzy (muzycy, reżyserzy) 
go słyszeli podczas tworzenia. To dziedzictwo gwarantuje niezrównany dźwięk serii JBL Studio 2. Zu-
pełnie nowy skład obejmuje pięć pełnozakresowych głośników, w tym trzy modele podłogowe, podstaw-
kowy, centralny, surround i subwoofer, zapewniając elastyczne rozwiązania w konfiguracjach zarówno 
muzycznych dwukanałowych, jak i zaawansowanych wielokanałowych aż do 9.2 -kanałowego system 
dźwięku przestrzennego. Seria Studio 2 zapewnia zdumiewającą przestrzeń, naturalną równowagę i 
niezwykłe szczegóły w wysokich częstotliwościach dzięki technologii tub High Definition Imaging (HDI) 
wziętych bezpośrednio z profesjonalnych monitorów studyjnych JBL M2. Ta opatentowana technolo-
gia w połączeniu ze zoptymalizowanym komputerowo głośnikiem ciśnieniowym, usztywnioną obudową 
i kanałem basowym Slipstream zapewnia realistyczną, trójwymiarową scenę dźwiękową oraz głębo-
ki, mocny bas. To drobiazgowe podejście do projektowania i szczegółów było również stosowane do 
tworzenia zaawansowanych i eleganckich obudów. Zaokrąglone krawędzie są uzupełnione eleganckimi 
panelami zewnętrznymi, luksusowymi elementami wykończenia oraz brakiem widocznych mocowań na 
powierzchniach czołowych i bocznych.

STUDIO 2
Nowa generacja kolumn JBL.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
• Dziewięć nowych modeli do elastycznego skonfigurowania systemu audio.

• Perfekcyjne rozwiązanie dla każdej potrzeby.

• Udowodniona perfekcja brzmienia poprzez rygorystyczne testy oraz doświadczenia w naturalnych 
pomieszczeniach.

• Brak widocznych mocowań na panelach frontowych i bocznych.



• Dziewięć nowych modeli kolumn.

• Perfekcyjny dźwięk w każdym zastosowaniu.

• Udowodniona doskonałość brzmienia w rygo-
rystycznych testach i próbach odsłuchowych 
w prawdziwych pomieszczeniach.

• Tuby HDI (High Definition Imaging) projekto-
wane do monitorów studyjnych najwyższej 
klasy JBL Professional M2 Master Reference 
Monitor.

• Komputerowo optymalizowane punkty podzia-
łu w zwrotnicach.

• Eleganckie, błyszczące panele górne kolumn.

• Solidna, wzmocniona wewnętrznie konstruk-
cja kolumn z miękko zaokrąglonymi narożami 
bez widocznych punktów montażowych.

• Dostępne w dwóch atrakcyjnych kolorach: 
czarnym i brązowym espresso.
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Nowość w historycznej linii nagradzanych kolumn.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com
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trademark of DTS, Inc. Dolby is a registered trademark of Dolby Laboratories. Features, speci�cations and 
appearance are subject to change without notice.

Wszystkie dane mogą się zmienić bez powiadomienia.


