
Vesitiivis kannettava kaiutin

Ominaisuudet
 Massiivinen JBL Original Pro Sound -ääni
 15 tunnin toistoaika
 IP67 on vesitiivis ja pölynkestävä
 Langaton Bluetooth-suoratoisto
 Pidä hauskaa PartyBoost-toiminnon avulla
 Ota mukaan minne tahansa
 Sisäänrakennettu varavirtalähde takaa, 

että virtaa riittää mobiililaitteillesi

Kajauta ilmoille tehokas ääni missä tahansa
Uima-altaalla. Piknikillä. Rentoutumassa. Musiikki tekee juhlan. Kannettava JBL Xtreme 3 

Bluetooth -kaiutin toistaa vaivattomasti massiivisen JBL Original Pro Sound -äänen. Neljällä 

elementillä ja kahdella JBL-bassosäteilijällä varustettu tehokas ääni kutsuu kaikki mukaan. 

PartyBoostilla voit yhdistää useita JBL PartyBoost -kaiuttimia ja viedä asiat uudelle tasolle. 

Pieni sade saattaisi pilata ilon, mutta vedenkestävää ja pölynkestävää Xtreme 3:a se ei haittaa, 

ja käyttömukava kantohihna sisäänrakennetulla puollonavaajalla auttaa siirtämään juhlat helposti 

sisätiloihin. JBL Xtreme 3 kerää katseita, minne tahansa menetkin.



HARMAN International Industries, Incorporated
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www.jbl.com

Tekniset tiedot:
Yleiset tekniset tiedot
	Mallinro: JBL Xtreme 3
	Kaiutinelementti: 2 x 70 mm bassoelementti 

/ 2 x 2,75 tuumaa,  2 x 20 mm 
diskanttielementti / 2 x 0,75 tuumaa 
	Nimellisteho: 2 x 25 W RMS bassokaiutin 

+ 2 x 25 W RMS diskanttikaiutin (verkkovirtatila)
	 Virtalähteen tuloliitäntä: 5 V / 9 V / 12 V / 

15 V / 20 V, 3 A
	Taajuusvaste: 53.5 Hz – 20 kHz 
	Häiriöetäisyys: > 80 dB
	Akkutyyppi: 36,3 Wh: n litiumionipolymeeri 

(vastaa 7,26 V / 5000 mAh)
	Akun latausaika: 4 tuntia (20 V / 3 A)
	Musiikin soittoaika: jopa 15 tuntia 

(riippuu äänenvoimakkuuden tasosta 
ja audiosisällöstä)
	Liitäntäportit: : DC-IN, USB-A, Micro USB 

(huolto), Aux-in
USB-määritys
	USB-A-lähtö: 5 V / 2,0 A (maksimi)
	USB-C-lähtö: 5 V / 1,5 A (maksimi)
	Enintään 2,5A USB-A: lle ja USB-C: lle

Langattoman yhteyden tiedot
	Bluetooth®-versio: 5.1
	Bluetooth®-profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Bluetooth®-lähettimen modulaatio: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 

2 400 MHz – 2 483,5 MHz
	Bluetooth®-lähettimen teho: ≤ 12 dBm (EIRP)
	2,4 GHz SRD taajuusalue: 

2 407 MHz ~ 2 475 MHz
	SRD lähettimen teho: <10 dBm (EIRP)

Mitat
	Mitat (L x K x S): 298.5 x 136 x 134 mm  
	Paino: 1.968 kg / 4.339 paunaa

Ominaisuudet ja hyödyt 
Massiivinen JBL Original Pro Sound -ääni
Neljä elementtiä ja kaksi JBL-bassosäteilijää tuottavat vaivattomasti dynaamisen, mukaansa 
tempaavan soundin syvällä bassolla ja runsailla yksityiskohdilla. Voit uppoutua musiikin 
maailmaan sijainnista riippumatta.

15 tunnin toistoaika
Hauskuuden ei tarvitse loppua. JBL Xtreme 3:n uskomattoman 15 tunnin akunkeston ansiosta 
voit bilettää aamusta iltaan.

IP67 on vesitiivis ja pölynkestävä
Uima-altaan reunalle. Puistoon. JBL Xtreme 3 on luokitukseltaan IP67, joten se on vesitiivis ja 
pölynkestävä. Voit siis ottaa kaiuttimesi mukaan minne vain.

Langaton Bluetooth-suoratoisto
Kytke kaiuttimeen langattomasti jopa 2 älypuhelinta tai tablettia ja kuuntele niitä vuorotellen 
nauttien upeasta JBL Pro Sound -äänentoistosta.

Pidä hauskaa PartyBoost-toiminnon avulla
PartyBoost-toiminnon ansiosta voit käyttää kahta JBL PartyBoost -yhteensopivaa kaiutinta 
stereoäänen tuottamiseen. Lisäksi voit piristää bileitä entisestään yhdistämällä useita 
JBL PartyBoost -yhteensopivia kaiuttimia.

Ota mukaan minne tahansa
Pullonavaajalla varustetun kantohihnan avulla kaiutin kulkee helposti mukanasi minne tahansa 
menetkin.

Sisäänrakennettu varavirtalähde takaa, että virtaa riittää mobiililaitteillesi
Älä keskeytä bileitä. Sisäänrakennetun varavirtalähteen avulla voit ladata mobiililaitteitasi ilman, 
että musiikki katkeaa.

Pakkauksen sisältö:
JBL Xtreme 3 -kaiutin
Pikaopas
JBL-sovitin virtajohdolla + paikallisella pistokkeella
JBL Xtreme 3 -hihna
Takuu-turvallisuustiedote (S / i)
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