
Bærbar vandtæt højttaler

Funktioner
 Kraftfuld JBL Original Pro-lyd
 15 timers afspilningstid
 IP67-vandtæt og -støvtæt
 Trådløs afspilning med Bluetooth
 Skru op for festen med PartyBoost
 Tag den med alle steder
 Hent ekstra kræfter med den indbyggede 

powerbank

Tag kraftfuld lyd med overalt.
Ved poolen. På skovtur. Når du bare hænger ud. Musikken skaber festen. Den  bærbare 

JBL Xtreme 3 Bluetooth-højttaler leverer helt ubesværet den kraftfulde JBL Original Pro-lyd. 

Fire dynamiske enheder og to pumpende, passive JBL-basenheder leverer kraftfuld lyd, 

som engagerer alle. Og med PartyBoost kan du forbinde flere JBL PartyBoost-højttalere og 

løfte oplevelsen til næste niveau. Lidt regn kan ofte stoppe en fest, men med den vandtætte og 

støvtætte Xtreme 3 er det intet problem. Og den praktiske bærestrop med indbygget flaskeåbner 

gør det nemt at flytte festen indendørs. JBL Xtreme 3 skaber fest, lige meget hvor du tager hen.
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Tekniske specifikationer:
Generelle specifikationer
	Modelnr.: JBL Xtreme 3
	Enheder: 2 x 2,75" (70 mm) bas, 2 x 0,75" 

(20 mm) diskant 
	Nominel udgangseffekt: 2 x 25 W RMS bas 

+ 2 x 25W RMS diskant (AC-strømtilstand)
	Strømindgang: 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, 3 A
	Frekvensområde: 53.5 Hz – 20k Hz 
	Signal-støj-forhold: >80 dB
	Batteritype: Li-ion-polymer 36,3Wh (svarende 

til 7,26 V / 5000 mAh)
	Batteriopladningstid: 4 timer (20 V/3 A input)
	Musikafspilningstid: op til 15 timer 

(afhænger af lydstyrke og -indhold)
	Forbindelsesporte: DC-IN (strømforsyning), 

USB-A, Micro USB (service), Aux-in
USB-specifikation
	USB-A udgang: 5 V / 2,0 A (maksimum)
	USB-C udgang: 5 V / 1,5 A (maksimum)
	I alt 2,5 A maksimum for USB-A & USB-C

Specifikation for det trådløse system
	Bluetooth®-version: 5.1
	Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Bluetooth®-sendermodulation: 

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

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

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

Mål
	Mål (B x H x D): 298,5 x 136 x 134 mm 
	Vægt: 1.968 kg 

Funktioner og fordele
Kraftfuld JBL Original Pro-lyd
Fire dynamiske enheder og to JBL Bass Radiators leverer helt ubesværet en dynamisk, 
altomsluttende lyd med dyb bas og masser af detaljer. Du bliver opslugt af musikken, 
lige meget hvor du er.

15 timers afspilningstid
Festen behøver aldrig stoppe. JBL Xtreme 3 har en utrolig batteritid på 15 timer, så du kan feste 
hele dagen og langt ud på natten.

IP67-vandtæt og -støvtæt
Med til poolen. Med i parken. JBL Xtreme 3 er IP67-vandtæt og -støvtæt, så du kan tage din 
højttaler med overalt.

Trådløs afspilning med Bluetooth
Forbind op til to smartphones eller tablets til højttaleren, så I kan skiftes til at nyde den lækre 
JBL Pro-lyd.

Skru op for festen med PartyBoost
PartyBoost giver dig mulighed for at parre to JBL PartyBoost-kompatible højttalere for at få 
stereolyd eller forbinde flere JBL PartyBoost-kompatible højttalere for at sætte ekstra gang i festen.

Tag den med alle steder
Den medfølgende bærestrop med indbygget flaskeåbner gør det nemt at tage din højttaler 
med overalt.

Hent ekstra kræfter med den indbyggede powerbank
Sæt aldrig festen på pause. Med den indbyggede powerbank kan du oplade dine enheder 
uden at afbryde musikken.

Hvad er der i æsken:
JBL Xtreme 3-højttaler
Lynguide
JBL-adapter med strømledning + regionalt stik
JBL Xtreme 3 strop
Garanti
Sikkerhedsark 
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