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JBL Xtreme – přenosný reproduktor s

extrémním zvukem a výkonem

Nikdy jsem nevěřil tomu, že obyčejný přenosný reproduktor funguje i jako

ledoborec, a to doslova. Vlajkovou loď mezi reproduktory od společnosti JBL

jsem totiž přivezl na chalupu a nikdy by mě nenapadlo, že se desítky let stará

chalupa v Orlických horách poprvé otřese v základech. JBL Xtreme to ovšem

dokázal a prolamoval ledy napříč všemi věkovými kategoriemi.

Dvoukilový reproduktor, který rozhodně není žádným drobkem, během bláznivé noci zahrál všechno: od dechovky a

country přes klasické osmdesátky, devadesátky až po tvrdší rock a moderní pop. JBL Xtreme patří mezi top modely

renomovaného amerického výrobce a jako ještě výkonnější nástupce oblíbeného Charge 2+ obstojně zahraje prakticky

jakýkoliv žánr.

Přenosný JBL Xtreme je vhodný nejen na domácí diskotéku, ale zahraje také na párty u bazénu nebo v létě u vody. Přes

Bluetooth ho spojíte se svým telefonem a díky technologii Splashproof se ho nemusíte bát umístit poblíž vody, protože je

voděodolný. Dokonce ho můžete i umýt pod tekoucí vodou, pokud je třeba, protože tělo je z nanovláken potažených

textilem. Naspodu reproduktoru pak jsou ještě dvě gumové nožičky, které ho jednak drží na místě a jednak pohltí některé

rezonance.

Vysoký výkon

JBL Xtreme, jak už sám název napovídá, je také velmi výkonný. Perfektní kvalitu zvuku zajišťují čtyři reproduktory, dva

tweetery a dva woofery. Ty se dělí o frekvenční pásmo tak, abyste dosáhli kvalitní reprodukce i při vyšších hlasitostech.

Právě pro hlasitý poslech je Xtreme jako dělaný. Pro basy tu jsou boční bass reflexy.

U reproduktoru se ani nemusíte obávat, že by vám během noční párty došla šťáva. Kapacita baterie je totiž více než

úctyhodných 10 000 mAH, a tak na jedno nabití vydrží JBL Xtreme okolo patnácti hodin. Při maximální hlasitosti se

dostanete na dvanáct hodin, pokud nevyužijete možnosti nabíjet při poslechu díky dvojici USB portů až dvě další zařízení,

třeba iPhony, ze kterých se hraje. Pak jde samozřejmě výdrž dolů.



USB porty jsou ještě spolu s AUX in konektorem a portem pro napájení elegantně ukryté pod zipem na boku

reproduktoru, takže ani sem se voda a nečistoty nedostanou. V případě vybití zvládnete dobít JBL Xtreme zhruba za 3,5

hodiny.

Nahoře se nachází pogumovaná a zapuštěná tlačítka pro ovládání hlasitosti, play/pause, zapnutí/vypnutí přístroje a

párování zařízení přes Bluetooth. Párování funguje snadno a díky funkci JBL Connect dokážete propojit více reproduktorů,

takže pokud si například koupíte dva JBL Xtreme, můžete jeden využít pro levý kanál a druhý pro pravý kanál. Snadněji pak

ozvučíte i větší prostory.

Až tři zařízení najednou

Výhodou je také to, že k JBL Xtreme lze přes Bluetooth připojit až tři zařízení najednou, a tak se můžete s kamarády střídat

v roli DJů. Každý si může pustit písničku dle vlastního výběru.

Skrze reproduktor navíc můžete pouštět nejen hudbu, ale i například filmy. JBL Extreme můžete připojit k MacBooku a užít

si tak kvalitní zvukový výstup. Reproduktor má sice přídomek přenosný, ale s váhou převyšující dva kilogramy není

primárně určen na cesty. Mnohem lepší je ho umístit na nějakého vhodné místo a nechat ho ležet a plnit svůj úkol.



(http://www.harman-kardon.cz)

JBL Xtreme je po designové stránce velmi povedený, když si vypůjčil vzhled populárního Charge 2+, a příjemný na dotek.

Tlačítka doslova vybízejí k dotýkání a při každém hraní jsem se musel krotit, abych palcem nezůstal na tlačítku hlasitosti

směrem nahoru. Maximální výkon je to, v čem JBL s modelem Xtreme exceluje.

Ve srovnání s ostatními přenosnými reproduktory od JBL patří Xtreme jednoznačně mezi špičku. S tím souvisí i cena, ale

pokud jste vášnivými posluchači, nebude pro vás zřejmě 7 990 korun představovat větší problém. Navíc si můžete vybrat

ze tří barevných variant – černé, modré a červené. 
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