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Kannettava ja vesitiivis kaiutin

Nappaa mukaan
JBL Go 3 on tyyliltään rohkea, ja siinä on täyteläinen JBL:n Pro-luokan ääni. Katseet vangitseva
uusi muotoilu, värikkäät kankaat ja ilmeikkäät yksityiskohdat nostavat tyylikkyytesi uudelle
tasolle. JBL:n Pro-luokan ääni vie musiikkisi uusiin korkeuksiin. Kaiutin on IP67-luokituksen
mukaan vesitiivis ja pölynkestävä, joten voit kuunnella musiikkia säällä kuin säällä. Integroidun
hihnakiinnikkeen ansiosta voit ottaa sen mukaasi kaikkialle. Go 3 on saatavilla täysin uusissa
sävyissä ja väriyhdistelmissä, joiden inspiraatio tulee katumuodista. JBL Go 3 näyttää yhtä
häikäisevältä kuin kuulostaa.

Ominaisuudet
Alkuperäinen JBL:n Pro-luokan ääni
Rohkea tyyli ja helposti kannettava muotoilu
IP67 on vesitiivis ja pölynkestävä
Langaton Bluetooth-suoratoisto
5 tuntia soittoaikaa
Eloisat värivaihtoehdot
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Pakkauksen sisältö:

Ominaisuudet ja hyödyt
Alkuperäinen JBL:n Pro-luokan ääni
Go 3 -kaiuttimen todella pienestä koosta huolimatta JBL:n Pro-luokan ääni on yllättävän upea,
ja bassosta löytyy mahtavaa tehoa.
Rohkea tyyli ja helposti kannettava muotoilu
JBL Go 3 -kaiuttimen helposti kannettava muotoilu sulautuu saumattomasti viimeisimpään
muotiin. Sen värikkäät kankaat ja ilmeikkäät yksityiskohdat varmistavat, että se näyttää yhtä
upealta kuin kuulostaa.
IP67 on vesitiivis ja pölynkestävä
Uima-altaan reunalle. Puistoon. JBL Go 3 on luokitukseltaan IP67, joten se on vesitiivis ja
pölynkestävä. Voit siis ottaa kaiuttimesi mukaan minne vain.
Langaton Bluetooth-suoratoisto
Suoratoista musiikkia langattomasti puhelimellasi, tabletillasi tai millä tahansa muulla
Bluetooth-laitteella.
5 tuntia soittoaikaa
Älä stressaa pikkujutuista, kuten akun lataamisesta. Go 3 mahdollistaa jopa 5 tunnin toistoajan
yhdellä latauksella.
Eloisat värivaihtoehdot
JBL Go 3 -kaiuttimien ainutlaatuinen värivalikoima on saanut innoituksensa uusimmista
katumuodin trendeistä. Esittelyssä on aivan uusia sävyjä ja yhdistelmiä.
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1 x JBL Go 3
1 x USB-C-kaapeli
1 x Pikaopas
1 x Takuukortti
1 x Turvallisuustiedote

Tekniset tiedot:
Kaiutinelementti: 43 x 47 mm / 1,5 tuumaa
Antoteho: 4,2 W RMS
Taajuusvaste: 110 Hz – 20 kHz
Häiriöetäisyys: > 85 dB
Akkutyyppi: Li-ionpolymeeri 2.775 Wh
(vastaa 3.7V / 750mAh)
Akun latausaika: 2,5 tuntia (5 V / 1 A)
Musiikin soittoaika: jopa 5 tuntia
(riippuu äänenvoimakkuuden tasosta ja
audiosisällöstä)
Bluetooth®-versio: 5.1
Bluetooth®-profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth®-lähettimen taajuusalue:
2 402 MHz – 2 480 MHz
Bluetooth®-lähettimen teho: ≤ 8 dBm (EIRP)
Bluetooth®-lähettimen modulaatio:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Mitat (L x K x S): 87,5 x 75 x 41,3 mm
Paino: 0,209 kg / 0,46 lbs
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