
Nappaa mukaan
Uusi innovatiivinen ympäristöystävällinen muotoilu – sama suuri ääniteho. 

Voit auttaa tekemään maailmasta hieman vihreämmän tarvikkeella, 

joka sopii erinomaisesti seuraavalle retkellesi: se on valmistettu jopa 

90-prosenttisesti kierrätysmuovista, ja kaiutinritilä on 100-prosenttisesti 

kierrätettyä kuitua. JBL Go 3 Eco näyttää yhtä eloisalta kuin kuulostaakin: 

voit nauttia rohkeasta ulkoasusta, ilmeikkään särmikkäistä yksityiskohdista 

sekä täyteläisestä JBL:n alkuperäisestä Pro-tason äänestä. Vesi- ja 

pölytiiviissä rakenteessa on myös kiinteä kantolenkki, joten voit ottaa 

musiikin mukaan kaikkialle, satoi tai paistoi – ympäristöystävällisesti.

Ominaisuudet
 � Alkuperäinen JBL:n Pro-luokan 

ääni

 � Rohkea tyyli ja helposti 
kannettava muotoilu

 � IP67-luokituksen mukaisesti 
vesitiivis ja pölytiivis

 � Langaton Bluetooth-suoratoisto

 � 5 tuntia soittoaikaa

 � Ympäristöystävälliset kierrätetyt 
materiaalit ja pakkaus

Vesitiivis helposti kannettava kaiutin
GO 3 ECO



Tekniset tiedot:
Yleiset tekniset tiedot
� Mallinro: Go 3
� Kaiutinelementti: 43 x 47 mm / 1,5 tuumaa
� Antoteho: 4,2 W RMS
�  Virtalähteen tuloliitäntä: DC 5 V/1 A
� Taajuusvaste: 110 Hz – 20 kHz 
� Häiriöetäisyys: > 85 dB
� Akun tyyppi: Litiumionipolymeeriakku 

2,775 Wh (vastaa arvoja 3,7 V / 750 mAh)
� Akun latausaika: 2,5 tuntia (5 V / 1 A)
� Musiikin soittoaika: jopa 5 tuntia 

(riippuu äänenvoimakkuuden tasosta ja 
audiosisällöstä)

� Johdon tyyppi: C-tyyppi
� Kaapelin pituus: 300 mm
 
Langattoman yhteyden tiedot 
� Bluetooth®-versio: 5.3
� Bluetooth®-profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.8
� Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 

2 400–2 483,5 MHz
� Bluetooth®-lähettimen teho: ≤ 8 dBm 

(EIRP)
� Bluetooth®-lähettimen modulaatio: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8DPSK

Tuotteen mitat 
� Mitat (L x K x S): 87,5 x 75 x 41,3 mm
� Nettopaino: 0,209 kg
 
Pakkauksen mitat 
� Mitat (L x K x S): 138 x 86 x 51 mm
� Bruttopaino: 0,313 kg
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Ominaisuudet ja hyödyt
Alkuperäinen JBL:n Pro-luokan ääni
Go 3 Eco -kaiuttimen todella pienestä koosta huolimatta JBL:n alkuperäinen 
Pro-luokan ääni on yllättävän upea, ja bassosta löytyy mahtavaa tehoa.

Rohkea tyyli ja helposti kannettava muotoilu
JBL Go 3 Eco -kaiutin on muotoiltu helposti kannettavaksi ja se sulautuu 
saumattomasti viimeisimpään muotiin. Kaiuttimen ilmeikkäät yksityiskohdat 
varmistavat, että se näyttää yhtä upealta kuin kuulostaakin.

IP67-luokituksen mukaisesti vesitiivis ja pölytiivis
Uima-altaan reunalle. Puistoon. JBL Go 3 Eco on luokitukseltaan IP67, joten 
se on vesitiivis ja pölynkestävä – kaiuttimen voi siis ottaa 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 Eco -kaiutin 
mahdollistaa jopa 5 tunnin toistoajan yhdellä latauksella.

Ympäristöystävälliset kierrätetyt materiaalit ja pakkaus
Uusi innovatiivinen ympäristöystävällinen muotoilu – sama täyteläinen 
JBL:n alkuperäinen Pro-tason äänentoisto. JBL Go 3 Eco on valmistettu jopa 
90-prosenttisesti kierrätysmuovista, ja kaiutinritilä on 100 % kierrätettyä 
kuitua – kaiuttimessa on siis merkittävästi vähemmän ensiömuovia ja 
se pienentää samalla tuotteen kokonaishiilijalanjälkeä. Lisäksi kaiutin 
toimitetaan kestävästi tuotetussa, soijamusteella painetusta FSC-
sertifioidusta paperista valmistetussa pakkauksessa.

Pakkauksen sisältö: 
1 x JBL Go 3
1 x C-tyypin kaapeli
1 x pikaopas
1 x takuukortti
1 x turvallisuustiedote

GO 3 ECO
Vesitiivis helposti kannettava kaiutin


