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 | Byggstereo ION Job Rocker Byggstereo ION Job Rocker |  

Tung

FAKTA
BYGGSTEREO  
ION JOB ROCKER
Märke: ION

Model: Job Rocker
Cirka pris exkl moms: 2 000 kr
Volt nät: 230 V

Kan drivas på batteri: Ja, inbyggt och 
laddningsbart

Drifttid: Upp till 50 h på ett laddat 
batteri

In/utgångar: 1 x AUX, 2 x 230V
Watt högtalare: 50 W

När du anslutit din enhet via Bluetooth indike-

ras det signifikativt på maskinen med en blå 

lampa. 

F
ör några utgåvor sedan gjorde 

DMH ett test av byggstereos 

och vinnaren blev som ni kan-

ske kommer ihåg Bosch GML 50. Men 

är verktygsleverantörerna de enda som 

bygger stereos som är lite extra tåliga? 

Nej, det finns förstås ett par stycken av 

de ”riktiga” stereoleverantörerna som 

gör både bärbara och tåliga maskiner. 

Jabra Solemate, Pioneer XW-SMA3 

och JBL Flip är några exempel. Men 

de är oftast lite mindre och kanske mer 

lämpade för strandhäng än för bygget. 

Dessutom saknar de en egenskap som 

är viktig i ljudsammanhang, luft. För 

att få ut bra ljud ur högtalarna 

krävs nämligen luft. Därav att 

små stereoapparater med 

begränsat utrymme för 

högtalarna aldrig kan få den 

där riktiga ”dunka-dunka-

känslan”.

När vi då fick höra om ION’s 

nya skapelse JOB ROCKER, 

ville vi testa den för att se om 

den kunde konkurrera med 

Boschens och Milwaukeens ljud 

som var etta och två i vårt tidigare 

test. Det här är en stereo med 50W 

ute-effekt och med en 6,5” baslåda. 

Denna maskin har ett inbyggt bat-

teri som i vårt test klarade hela 40 

timmars spelande på en laddning på 

halvhög volym, IMPONERANDE! Men 

den största fördelen kontra de andra 

byggstereos vi tidigare testade är att du 

kan spela upp musiken i  denna pjäs via 

Bluetooth. Det var något hela testpane-

len efterlyste hos de andra apparaterna, 

då det känns lite 2000-tal att behöva 

ansluta en ”aux-sladd” för att spela upp 

musiken från till exempel sin mobiltele-

fon. Nu finns förstås en aux-anslutning 

på Job Rockern också samt två stycken 

220 voltsuttag för att tillexempel driva 

andra maskiner eller verktyg. Dessutom 

har den även radio och möjligheten till 

att ställa in sex stycken favoriter, både 

på FM-bandet liksom på AM-bandet. 

Men som sagt, ljudet, enkelheten och 

Bluetooth är det som gör att denna 

kammar hem topp-poäng hos DMH. 

Avvändarvänlighet
Det finns inte så mycket 

att snöa in sig på vad gäl-

ler Job Rockern. Det som 

möjligtvis kan vara lite 

klurigt, om man är ovan, är att ansluta 

Bluetooth - och då är det ändå plätt-lätt. 

Sätt i gång Bluetooth i telefonen, leta 

upp ”Ion speaker” i listan över tillgäng-

liga enheter och klicka på ”para ihop”. 

Vips tänds den blå lampan på stereon 

som indikerar att du är ansluten, och 

sedan är det bara trycka igång lämplig 

favoritmusik. Att ställa in radiokanalerna 

är också enkelt. Sök upp lämplig kanal, 

välj vilken siffra den ska få, tryck och 

håll in siffran – klart!

Ljudet höjs och sänks via ett stort 

tydligt och gummerat vred. Knapparna 

för radion, skyddsluckan för 220V uttag 

och anslutningen för laddare och AUX 

är alla gummerade för att tåla lite väta 

och omild behandling.

Ska vi säga något negativt om denna 

maskin är det vikten. Den är i och för 

sig relativt lätt att flytta runt tack vare 

bra stadiga handtag. Dessa fungerar 

även som stötskydd vid lite mer omild 

behandling. Men som vi nämnde tidi-

gare krävs det lite vikt och volym för 

att få bra ljud. Sedan kan man också 

sakna en klocka vilket inte hade varit 

speciellt svårt att få till. 

Gadgets
Bluetoothen har vi 

tjatat lite om, men det 

är faktiskt den bästa 

gadgeten här. Dubbla 220V-uttag är 

också bra, liksom AUX-sladden och 

radion. Men mycket mer än så är det 

inte. Trots få gadgets får Job Rockern 

ett par snäpp högre betyg än vad den 

kanske ska ha, tack vare bluetooth.

Ljud
Här får Ion Job Rocker 

äga! Ett klart ljud med 

bra bas från låg volym 

ända upp till max.  Man 

får dock vara lite försiktig om man inte 

får in en radiostation på grund av dålig 

mottagning. Då tenderar bruset bli 

väldigt störande, framförallt vid riktigt 

höga volymer. 

Kuriosa Bluetooth
När Ericssons ingenjörer, tillsammans 

med bland annat Intel, IBM, Toshiba 

och Nokia, under 90-talet utvecklade 

denna radio-teknik, valde man nam-

net Bluetooth efter den danska viking-

akungen Harald Blåtand(940-986 

e.Kr.). Anledningen till detta namnval, 

var ingenjörernas intresse av vikinga-

tiden. Vikingakonungen Harald Blå-

tand var känd för att ha enat Norge 

och Danmark, samt för att ha varit en 

god talare och duktig på att få männ-

iskor att enas. Det som också länkar 

ihop dessa två olika kändisar är 

själva symbolen för Bluetooth, som är 

två stiliserade runor i form av h ("H") 

och b ("B").

2 stycken 220V utgångar, som är skyddade 

med en lucka i gummi. Det finns en indikator 

som indikerar i tre steg hur mycket kräm det 

finns kvar på batteriet.

”ÄNTLIGEN EN 

BYGGSTEREO MED 

BLUETOOTH”

Grymt ljud
Bluetooth
Häftig design
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DMH HAR TESTAT

Alla reglage och knappar är gummerade. Lätt 

överskådlig kontrollpanel. 
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