
Lyd du kan se.
Ta lytteopplevelsen til neste nivå med JBL Pulse 3, den bærbare, vanntette 

Bluetooth-høyttaleren som kombinerer 360° lyd med 360° lysshow. Bring 

musikken til live med glødende LED-er, uansett hvor du er. Med et innebygd 

oppladbart batteri som gir opptil 12 timers spilletid, og et IPX7 vanntett hus, er 

Pulse 3 perfekt for bekymringsfri lytting på stranden eller ved bassenget – eller 

til og med i det. Med JBL Connect+-teknologi kan du trådløst linke mer enn 

100 JBL Connect+-aktiverte høyttaler sammen for å forsterke festen. I tillegg 

har Pulse 3 en støy- og ekko-kansellerende høyttalertelefon for krystallklare 

samtaler. Bare rist Pulse 3 for å skape et synkronisert lysshow med andre 

Pulse 3-enheter. Tilpass lysshowopplevelsen med fingrene ved å bruke 

JBL Connect-appen. 

Funksjoner
 Trådløs Bluetooth-streaming

 12 timers spilletid 

 360° lysshow og lyd

 IPX7-vanntett

 JBL Connect+

 Høyttalertelefon

 JBL Connect-app

 Taleassistentintegrering

Bærbar Bluetooth-høyttaler



Funksjoner og fordeler 

Trådløs Bluetooth-streaming
Koble til opptil 2 smarttelefoner eller nettbrett, og spill musikk med eksepsjonell 
360° lyd etter tur.

12 timers spilletid 
Det innebygde Li-ion-batteriet gir opptil 12 timers spilletid med musikk og 
lysshow. 

360° lysshow og lyd
JBL Pulse 3s tilpassbare 360° lysshow setter stemningen for å bringe dine 
favorittsanger til live.

IPX7-vanntett
Nå trenger du ikke lenger bekymre deg over at Pulse 3 blir våt hvis du søler 
vann på den eller om du mister den i vannet.

JBL Connect+
Forsterk lytteopplevelsen og bygg din egen fest ved å trådløst koble sammen 
mer enn 100 JBL Connect+-aktiverte høyttalere.

Høyttalertelefon
Med støy- og ekkokansellerende høyttalertelefon kan du ta i mot samtaler fra 
høyttaler med et knappetrykk – krystallklart. 

JBL Connect-app
Du kan få musikken din til å se fantastisk ut ved å tilpasse lyssekvensene og 
enkelt justere innstillingene dine med JBL Connect-appen.

Taleassistentintegrering
Få tilgang til Siri eller Google Now fra høyttaleren med et enkelt knappetrykk.    
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Hva inneholder boksen?
1 x JBL Pulse 3

1 x strømadapter

1 x Mikro USB-kabel

1 x hurtigstartsveiledning

1 x sikkerhetsark

1 x garantikort

Tekniske spesifikasjoner
  Bluetooth-versjon: 4.2

  Støtte: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6, HSP V1.2

  Omformer: 3 x 40 mm

  Utgangseffekt: 20W

  Frekvensrespons: 65Hz – 20kHz

  Signal/støyforhold: ≥80dB

  Batteritype: Litium-ion polymer (3,7V, 6000mAh)

  Batteriladetid: 4,5 time ved 5V 2,3A

  Musikkspilletid: opptil 12 timer (varierer med volumnivå og 
lydinnhold)          

  Bluetooth-sendereffekt: 0 – 9dBm

  Bluetooth-senders frekvensområde: 2,402 – 2,480GHz

  Bluetooth-sendermodulering: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

  Størrelser (H x B x D): 223 x 92 x 92 (mm)

  Vekt: 960g
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