Bærbar Bluetooth-højttaler

Nyd synet af lyden.
Løft din lytteoplevelse til det næste niveau med JBL Pulse 3 – den bærbare og
vandtætte Bluetooth-højttaler, der spreder både lyd og lys i 360 grader. Bring
musikken til live med strålende LED-lamper, hvor end du er. Pulse 3 har et
indbygget genopladeligt batteri med op til 12 timers spilletid – pakket ind i
et IPX7-vandtæt kabinet, så du trygt kan nyde musikken på stranden eller i
poolen. Med JBL Connect+ kan du trådløst forbinde mere end 100 kompatible
højttalere, når der skal ekstra fut i festen. I tilgift får du her en højttalertelefon
med støj- og ekkoreduktion for krystalklare opkald. Du skal blot ryste Pulse 3 for
at starte et synkroniseret lysshow med andre Pulse 3 enheder. Med JBL Connect
app’en kan du tilpasse dit lysshow med få fingerbevægelser.
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Bærbar Bluetooth-højttaler

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

Trådløs Bluetooth-streaming
Når du trådløst forbinder to telefoner eller tablets, kan I skiftes til at afspille
musik med enestående lyd i 360 grader.
12 timers spilletid
Det indbyggede genopladelige Li-ion-batteri giver op til 12 timers spilletid med
både musik og lysshow.
360 graders lys og lyd
Det fleksible 360 graders lys-show i JBL Pulse 3 puster ekstra liv og stemning
i din yndlingsmusik.
IPX7-vandtæt
Du behøver ikke længere være bekymret over, om Pulse 3 bliver våd, hvis du
spilder på den eller taber den i vandet.

1 stk. JBL Pulse 3
1 stk. strømadapter
1 stk. Micro USB-kabel
1 stk. lynguide
1 stk. sikkerhedsark
1 stk. garantikort

Tekniske speciﬁkationer:
	Bluetooth-version: 4.2
	Understøtter: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6, HSP V1.2
	Transducer: 3 x 40 mm
	Udgangseffekt: 20 W

JBL Connect+
Løft din lytteoplevelse og skab din egen fest ved trådløst at forbinde over 100
kompatible højttalere.

	Frekvensområde: 65 Hz – 20 kHz

Højttalertelefon
Den indbyggede højttalertelefon med støj- og ekkoreduktion lader dig modtage
opkald med et tryk på en knap. Krystalklart.

	Batterigenopladningstid: 4,5 time ved 5 V 2,3 A

JBL Connect App
Din musik kommer til at se fantastisk ud, når du tilpasser lys-showet. Justeringer
klares let med JBL Connect app’en.

	Bluetooth-sendeeffekt: 0 – 9 dBm

Integration af stemmeassistent
Få adgang til Siri eller Google Now fra din højttaler med et enkelt tryk på en knap.
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	Signal til støj-forhold: ≥80 dB
	Batteritype: Litium-ion polymer (3,7 V, 6000 mAh)
	Musikafspilningstid: Op til 12 timer (varierer afhængig af
lydstyrkeniveau og musikindhold)
	Frekvensområde for Bluetooth-transmitter: 2,402 – 2,480 GHz
	Bluetooth-sendemodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Mål (H x B x D): 223 x 92 x 92 (mm)
	Vægt: 960 g
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