
Lyt trådløst. Oplad endeløst.
JBL Charge 3 er den ultimative, stærke, bærbare Bluetooth-højttaler med kraftfuld stereolyd 
og strømbank i én pakke. Med Charge 3 kan du holde fest overalt – ved swimmingpoolen 
eller i regnvejr – takket være det vandtætte materiale og robuste kabinet. Det kraftige 
6000 mAh batteri giver 20 timers spilletid – og oplader dine smartphones og tablets via USB-
porten. En indbygget støj- og ekkoreducerende højttalertelefon giver dig krystalklare opkald med 
et tryk på en knap. Forbind trådløst flere højttalere, der understøtter JBL Connect, for en endnu 
større lydoplevelse.
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Tekniske specifikationer
		Bluetooth-version: 4.1

		Understøtter: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, 
HFP V1.6, HSP V1.2

 		Enheder: 2 x 50 mm

		Nominel sendereffekt: 2 x 10 W

		Frekvensrespons: 65 Hz-20 kHz

		Signal-støj-forhold: >80 dB

		Batteritype: Lithium-ion-polymer (22,2 Wh)

		Strømforsyning: 5 V/2,3 A

		USB-output: 5 V/2 A (maksimum)

		Musikspilletid: op til 20 timer (afhænger af 
lydstyrke og indhold)

		Batteriopladningstid: 4,5 timer

		Mål (B x D x H): 213 x 87 x 88,5 mm

		Vægt: 800 g

		Bluetooth®-senderfrekvensområde: 
2.402 – 2.480 GHz

		Bluetooth®-sendereffekt: 0-9dBm

		Bluetooth®-sendermodulation: 
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
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Funktioner og Fordele
Trådløs afspilning med Bluetooth
Forbind op til tre smartphones eller tablets til højttaleren via Bluetooth, og I kan skiftes til at afspille 
kraftig stereolyd.

6000 mAH strømbank
Det indbyggede, genopladelige Li-ion-batteri giver op til 20 timers spilletid og kan oplade 
smartphones og tablets via USB.

Højttalertelefon
Besvar krystalklare opkald fra din højttaler med et tryk på en knap takket være den støj- og 
ekkoreducerende højttalertelefon.

Vandtæt (IPX7)*
Nu behøver du ikke længere bekymre dig om regn eller spild; du kan endda nedsænke Charge 3 i 
vand.

JBL Connect 
Byg dit eget økosystem ved at forbinde flere forskellige højttalere, der understøtter JBL Connect, så 
de sammen giver en endnu større lytteoplevelse.

Lækre materialer, der matcher din livsstil
Med det robuste stofmateriale og solide gummikabinet overlever højttaleren alle dine eventyr.

JBL-basradiator
Hør bassen, føl bassen, se bassen. De to udvendige, passive radiatorer udstiller kraften i din 
højttaler.

Hvad er der i æsken
1 stk. JBL Charge 3
1 stk. 5 V 2,3 A USB-adapter 
1 stk. Micro USB-kabel

1 stk. sikkerhedsark
1 stk. lynstartguide
1 stk. garantikort

Bærbar Bluetooth-højttaler

*Begrebet ‘IPX7-vandtæt’ defineres ved, at højtaleren kan nedsænkes i vand til en dybde på 1 m i op til 30 minutter.


