
Massiv lyd Hele dagen lang.
Vi har nettopp gjort vår kraftigste bærbare Bluetooth-høyttaler enda bedre. Den ikoniske 
silhuetten til JBL Boombox 3 har en dristig ny oppdatering med et solid metallhåndtak med 
silikongrep, doble sidedeksler og vanntett og støvtett signaturstoff. Den har også fått ny design 
på innsiden, og den nye basshøyttaleren slipper ut mye dypere bass og massiv JBL Original Pro 
Sound, alt med lavere forvrengning. 24 timers spilletid tar deg hele veien fra morgentreningen 
til en sen kveld med vennene dine. Og for lyd som er praktisk talt ubegrenset, kobler du 
umiddelbart flere høyttalere til JBL Portable-appen.
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Funksjoner og fordeler 
Massiv lyd og dyp bass
Nyt musikken din med massiv JBL Original Pro Sound. De nye 3-veis høyttalerne gir høyere 
følsomhet med den akustiske designen vår, samtidig som de reduserer forvrengningen for massiv 
bass og et rikt lydspektrum – uansett hvor høyt du skrur opp volumet.

24 timers spilletid
Feir hvert øyeblikk med lydene du elsker. Fra tidlig morgentrening til en kveldstur med venner, vi har 
lagt til 24 timers batterilevetid for å holde deg i ditt element hele dagen.

IP67 støv- og vanntett
Til bassenget. Til parken. JBL Boombox 3 er IP67-vanntett og -støvtett, derfor kan du ta høyttaleren 
med deg hvor som helst.

Sterk, dristig design
Vi har oppdatert den elegante, ikoniske JBL-silhuetten. Med doble sidedeksler og et solid 
metallhåndtak med et iøynefallende oransje silikongrep, kan du ta med musikken – og stilen 
din – hvor som helst.

Trådløs Bluetooth-avspilling
Din spilleliste eller min? Du kan koble opptil to smarttelefoner eller nettbrett trådløst til høyttaleren og 
bytte på å nyte lyden av JBL Pro.

Få fart på moroa med PartyBoost
PartyBoost lar deg pare sammen to JBL PartyBoost-kompatible høyttalere for stereolyd eller koble 
flere JBL PartyBoost-kompatible høyttalere sammen for å få liv på festen.

JBL Portable-app
Last ned JBL Portable-appen for å få mest mulig ut av Boombox 3. Tilpass innstillinger, lås opp 
funksjoner og få oppdateringer i sanntid slik at du alltid kan lytte til musikken din – på din måte.

Miljøvennlig emballasje
JBL er forpliktet til en mer bærekraftig, miljøvennlig emballasje. Det er derfor Boombox 3 leveres i en 
resirkulerbar papirbasert eske, inkludert det indre brettet, med et eksteriør trykt med soyablekk.

Hva inneholder boksen?
1 x JBL Boombox 3
Vekselstrømkabel (AC-plugg varierer avhengig av område)
1 x hurtigstartveiledning
1 x sikkerhetsblad
1 x garantikort

Algemene specificaties
Generelle spesifikasjoner
  Modellnr.: JBL Boombox 3
  Høyttalerelementer: 189 x 114 mm 

basshøyttaler, 2 x 80,9 x 80,9 mm 
mellomtone / 2 x 2,75 tommer, 2 x 
Φ20 mm diskanthøyttaler / 2 x 0,75 
tommer

  Utgangseffekt:  
1x80 W RMS-subwoofer + 2x40 W 
RMS-mellomtone+ 2x10 W RMS-tweeter 
(AC-modus) 1x60 W RMS-subwoofer + 
2x30 W RMS-mellomtone + 2x8 W RMS-
tweeter (batterimodus)

 Strømtilkobling:  100–240 V AC, ~ 
50/60 Hz; 

  Frekvensrespons: 40 Hz – 20 kHz 
  Signal/støyforhold: > 80 dB
  Batteritype: Li-ion-polymer 72,6 Wh 

(tilsvarer 7,26 V / 10 000 mAh)
 Ladetid for batteri: 6,5 timer
  Musikkavspillingstid: opptil 24 timer 

(avhengig av volumnivå og lydnivå)
  Tilkoblingsporter: AC-inn, USB-A, Aux-inn
  Kabeltype: AC strømkabel
  Kabellengde: 2000 mm

USB-spesifikasjon
  USB-utgang: 5 V/2 A (maksimum)

Trådløs spesifikasjon
  Bluetooth®-versjon: 5.3
 Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
  Bluetooth®-senders frekvensområde: 

2,402–2,480 GHz
 Bluetooth®-senderstyrke: ≤ 9 dBm (EIRP)
 Bluetooth®-senders modulasjon: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8DPSK
Produktdimensjoner 
  Mål (B x H x D): 482,4 x 256,9 x 

199,7 mm
  Nettovekt: 6,7 kg

Emballasjedimensjoner
  Dimensjoner (B x H x D): 565 x 324 x 

256,5 mm
 Bruttovekt: 9,74 kg
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