
Bærbar og vanntett høyttaler

Funksjoner
 Massiv JBL Original Pro Sound
 15 timers spilletid
 IP67 er både vanntett og støvtett
 Trådløs Bluetooth-avspilling
 Få fart på moroa med PartyBoost
 Ta den med overalt
 Slå på med den innebygde strømbanken

Slipp løs kraftfull lyd overalt.
Ved bassenget. Piknik. Bare for å henge. Musikk skaper festen. JBL Xtreme 3, den bærbare 

Bluetooth-høyttaleren, leverer stor JBL Original Pro Sound enkelt. Med fire drivere og to 

pumpende JBL Bass Radiators, vil den kraftige lyden trekke alle med seg. Og med PartyBoost 

kan du koble til flere høyttalere som er kompatible med JBL PartyBoost. Det bringer tingene til 

neste nivå. Litt regn kan ødelegge moroa, men Xtreme 3 er både vanntett og støvtett og bryr 

seg ikke om det i det hele tatt. Den hendige bærestroppen med integrert flaskeåpner gjør det 

lettvint å bringe festen innendørs. JBL Xtreme 3 skaper bølger hvor enn du går.



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Tekniske spesifikasjoner
Generelle spesifikasjoner
	Modellnr.: JBL Xtreme 3
	Høyttalerelementer: 2 x 70 mm woofer 

/ 2 x 2,75 tommer, 2 x 20 mm diskant 
/ 2 x 0,75 tommer 
	Nominell utgangseffekt: 2 x 25 W RMS woofer 

og 2 x 25 W RMS diskant (AC power-modus)
	Strøminngang: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V, 3 A
	Frekvensrespons: 53.5 Hz – 20 kHz 
	Signal/støyforhold: > 80 dB
	Batteritype: Li-ion-polymer 36,3Wh 

(tilsvarer 7,26 V / 5000 mAh)
	Ladetid for batteri: 4 timer (inngang: 

20 V / 3 A)
	Avspillingstid: inntil 15 timer 

(avhengig av volumnivå og lydinnhold)
	Tilkoblingsporter: DC-IN, USB-A, Micro USB 

(service), Aux-in
USB-spesifikasjon
	USB-A utgang: 5 V / 2,0 A (maksimalt)
	USB-C utgang: 5 V / 1,5 A (maksimalt)
	Totalt 2,5A maksimum for USB-A og USB-C

Trådløs spesifikasjon
	Bluetooth®-versjon: 5.1
	Bluetooth®-profiler: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Bluetooth®-senders modulasjon: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth®-senders frekvensområde: 

2400 MHz – 2483,5 MHz
	Bluetooth®-senderstyrke: ≤12 dBm (EIRP)
	2,4 GHz SRD frekvensområde: 

2407 MHz ~ 2475 MHz
	SRD-senderens effekt: <10 dBm (EIRP)

Dimensjoner
	Mål (B x H x D): 298.5 x 136 x 134 mm 
	Vekt: 1.968 kg / 4.339 lbs

Funksjoner og fordeler
Massiv JBL Original Pro Sound
Fire drivere og to JBL basselementer leverer dynamisk, altoppslukende lyd på en enkel måte 
med dyp bass og masse detaljer. Du forsvinner i musikken hvor enn du er.

15 timers spilletid
Moroa trenger aldri stoppe. Med utrolige 15 timers batteritid blir JBL Xtreme 3 en fest hele 
dagen og ut i de små timer.

IP67 er både vanntett og støvtett
Til bassenget. Til parken. JBL Go 3 er vanntett og støvtett som IP67. Derfor er det greit å ta med 
seg høyttaleren hvor som helst.

Trådløs Bluetooth-avspilling
Du kan koble opptil to smarttelefoner eller nettbrett trådløst til høyttaleren og bytte på å nyte 
lyden av JBL Pro.

Få fart på moroa med PartyBoost
PartyBoost lar deg koble sammen to JBL PartyBoost-kompatible høyttalere for stereolyd, 
eller lenke sammen flere JBL PartyBoost-kompatible høyttalere for å virkelig få liv i festen.

Ta den med overalt
Bærestroppen med integrert flaskeåpner gjør det enkelt å ta med høyttaleren på farten.

Slå på med den innebygde strømbanken
Ikke sett festen på pause. En innebygd strømbank lar deg lade enhetene dine uten å stanse 
musikken.

Hva inneholder boksen?
JBL Xtreme 3 høyttaler
QSG
JBL Adaptor med strømledning og plugg
JBL Xtreme 3 bærestropp
 garanti
/sikkerhetsdatablad 
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