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Grab & Go
JBL Go 3 har en dristig stil og fyldig JBL Pro Sound. Nesten et obligatorisk tilbehør på neste
utflukt, med et nytt iøynefallende, trendy design, fargerike stoff og uttrykksfulle detaljer.
Låtene vil løfte deg med JBL Pro Sound, og den er IP67-vanntett og -støvtett så du kan
lytte i både sol og regn, og med festeløkken kan du bære den med deg hvor som helst.
Go 3 lanseres i helt nye nyanser og fargekombinasjoner inspirert av dagens gatemote.
JBL Go 3 har en like fargerik lyd som design.

Funksjoner
Original JBL Pro Sound
Dristig stil og ultrabærbar design
IP67-vanntett og -støvtett
Trådløs Bluetooth-avspilling
5 timers spilletid
Spreke fargevalg
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Hva inneholder boksen?

Funksjoner og fordeler
Original JBL Pro Sound
JBL Pro Sound har en overraskende kraftig lyd og trommende bass gitt Go 3s ultrakompakte
størrelse.
Dristig stil og ultrabærbar design
JBL Go 3 har en ultrabærbar design som passer til dagens trender, og med fargerikt stoff og
uttrykksfulle detaljer er lyden like god som designet.
IP67-vanntett og -støvtett
Til bassenget. Til parken. JBL Go 3 er IP67-vanntett og -støvtett, derfor kan du ta høyttaleren
med deg hvor som helst.
Trådløs Bluetooth-avspilling
Spill av musikken din trådløst med telefonen, nettbrettet eller andre Bluetooth-kompatible
enheter.
5 timers spilletid
Ikke tenk på småtingene, som f.eks. å lade batteriet. Go 3 har inntil 5 timers spilletid på en
ladning.
Spreke fargevalg
JBL Go 3 har eksklusive fargevalg inspirert av dagens gatemote, med helt nye nyanser og
fargekombinasjoner.
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1 x JBL Go 3
1 x Type C USB-kabel
1 x Hurtigstartveiledning
1 x Garantikort
1 x Sikkerhetsblad

Tekniske spesifikasjoner
Høyttalerelementer: 43 x 47 mm/ 1,5"
Utgangseffekt: 4,2 W RMS
Frekvensrespons: 110 Hz–20 kHz
Signal/støyforhold: > 85 dB
Batteritype: Li-ion-polymer 2,775 Wh
(tilsvarer 3,7V / 750mAh)
Batteriets ladetid: 2,5 timer (5 V / 1 A)
Musikkavspillingstid: inntil 5 timer
(avhengig av volumnivå og lydinnhold)
Bluetooth®-versjon: 5.1
Bluetooth®-profiler: A2DP 1,3, AVRCP 1,6
Bluetooth®-senders frekvensområde:
2402 MHz–2480 MHz
Bluetooth®-senderstyrke: ≤ 8 dBm (EIRP)
Bluetooth®-senders modulasjon:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensjoner (B x H x D):
87,5 x 75 x 41,3 mm
Vekt: 0,209 kg
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