
Kraftfuld lyd. Hele dagen.
Vi har lige gjort vores kraftigste bærbare Bluetooth-højttaler endnu bedre. JBL Boombox 3’s 
ikoniske silhuet har fået en markant opgradering med et robust metalhåndtag med silikonegreb, 
to sidehætter og den ikoniske stofbeklædning, der både er vand- og støvtæt. Indvendigt er 
den fornyet med en ny subwoofer, der giver langt dybere bas og kraftfuld JBL Original Pro 
Sound med lavere forvrængning. 24 timers spilletid tager dig hele vejen fra morgentræningen 
til en aften med dine venner. Du får lyd uden grænser, når du  forbinder  flere højttalere med 
JBL Portable-appen.
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Funktioner og fordele
Kraftfuld lyd og den dybeste bas 
Nyd din musik med den kraftfulde  JBL Original Pro Sound. De nye 3-vejs højttalere giver 
højere følsomhed i vores akustiske design og skærper klarheden. Samtidig får du lavere 
forvrængning med kraftfuld bas og et fyldigt lydbillede – uanset hvor højt du skruer op.

24 timers spilletid
Gør hvert øjeblik til en fest med den musik, du elsker. Fra træningen tidligt om morgenen til en 
aften med vennerne – vi har tilføjet 24 timers batteritid, så du kan nyde livet hele dagen.

IP67 støv- og vandtæt
Med til poolen. Med i parken. JBL Boombox 3 er støv- og vandtæt (IP67), så du kan tage din 
højttaler med overalt i sol eller regn.

Stærkt, markant design
Vi har opgraderet den elegante, ikoniske JBL-silhuet. Med to sidehætter og et robust 
metalhåndtag med et iøjnefaldende orange silikonegreb kan du tage din musik – og din stil – 
med overalt.

Trådløs afspilning med Bluetooth

Din playliste eller min? Forbind op til to telefoner eller tablets til højttaleren, så I kan skiftes til at 
dele jeres favoritter.

Skru op for festen med PartyBoost
Med PartyBoost kan du parre to JBL PartyBoost-kompatible højttalere for at få stereolyd eller 
forbinde flere JBL PartyBoost-kompatible højttalere for uendelige lydmuligheder.

JBL Portable-app
Hent JBL Portable-appen for at få mest muligt ud af din Boombox 3. Tilpas indstillinger, lås op 
for funktioner og få opdateringer i realtid, så du altid kan lytte til din musik – på din måde.

Miljøvenlig emballage
JBL har forpligtet sig til en mere bæredygtig og miljøvenlig emballage. Derfor leveres Boombox 
3 i en genanvendelig papirbaseret kasse (også den indvendige bakke), mens ydersiden er 
printet med sojabaseret blæk.

Hvad er der i æsken:
1 x JBL Boombox 3
Strømkabel (stik og antal varierer efter region)
1 x lynstartvejledning
1 x sikkerhedsdatablad
1 x garantikort

Tekniske specifikationer:
Generelle specifikationer
  Modell-Nr.: JBL Boombox 3
  Enheder: 189 x 114 mm subwoofer, 2 x 

80,9 x 80,9 mm mellemtone / 2 x 2,75 
tommer, 2 x Φ20 mm diskant / 2 x 0,75 
tommer

  Udgangseffekt:  
1 x 80W RMS-subwoofer + 2 x 40W 
RMS-mellemtone + 2 x 10W RMS-
diskantenhed (strømtilsluttet tilstand) 
1 x 60W RMS-subwoofer + 2 x 30W 
RMS-mellemtone + 2 x 8W RMS-
diskantenhed (batteritilstand)

  Strømindgang:  100-240 VAC; 50/60 Hz; 
  Frekvensområde: 40-20 kHz 
  Signal-støj-forhold: >80 dB
  Batteritype: Li-ion-polymer 72,6 Wh 

(svarer til 7,26 V / 10.000 mAh)
  Batteriopladningstid: 6,5 timer
  Musikafspilningstid: op til 24 timer 

(afhænger af lydstyrke og indhold)
  Forbindelsesporte: Strømindgang, USB-A, 

AUX-indgang
  Kabeltype: Strømkabel
  Kabellængde: 2 meter

USB-specifikation
  USB-stik til opladning: 5 V/2 A 

(maksimum)
Specifikation for det trådløse system
 Bluetooth®-version: 5.3

  Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
 Bluetooth®-senders frekvensområde: 2.402-

2.480 GHz

  Bluetooth®-sendereffekt: ≤  9  dBm (EIRP)
  Bluetooth®-sendermodulation: GFSK, π/4 

DQPSK, 8 DPSK
Produktdimensioner 
  Mål (B x H x D): 482,4 x 256,9 x 199, 

7 mm
Nettovægt: 6,7 kg

 Indpakningens dimensioner
  Mål (B x H x D): 565 x 324 x 256,5 mm
 Bruttovægt: 9,74 kg
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