
Lytt trådløst. Lad i evighet.
JBL Charge 3 Stealth er den ultimate, kraftige portable Bluetooth-høyttaleren med kraftig 
stereolyd og en ladestasjon – alt i én enkel enhet. Charge 3 Stealth tar med seg festen 
overalt, enten det er ved bassengkanten eller i regnet, takket være den vanntette designen, 
det slitesterke stoffet og det robuste kabinettet. Batteriet med høy kapasitet på 6000 mAh 
gir opptil 20 timers spilletid og lader telefonen og nettbrettet via USB-utgangen. Innebygget 
høyttaler med støyreduksjon og ekkokansellering gir deg krystallklare samtaler med et 
tastetrykk. Du kan aktivere og snakke med Siri eller Google Now fra din JBL Charge 3 Stealth 
med ett trykk på en knapp. Du kan trådløst koble sammen flere JBL Connect-aktiverte 
høyttalere for å forsterke lytteopplevelsen.
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Tekniske spesifikasjoner
		Bluetooth-versjon: 4.1

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

		Elementer: 2 x 50 mm

		Nominell effekt: 2 x 10 W

		Frekvensområde: 65Hz – 20kHz

		Signal-til-støy-forhold: >80 dB

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

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

		Musikkavspillings tid: opp til 20 timer 
(varierer med lydnivå i innhold)

		Batteriladetid: 4,5 timer (5V/2.3A)

		Dimensjoner (B × D × H):  
213 x 87 x 88,5 mm

		Vekt: 800 g

		Frekvensområde for Bluetooth® -sender: 
2.402 – 2.480GHz

		Bluetooth®-senderstyrke: 0-9dBm

		Modulasjon for Bluetooth®-sender:  
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Funksjoner og fordeler
Trådløs Bluetooth-strømming
Du kan koble til 3 smarttelefoner eller nettbrett trådløst med høyttaleren og bytte på å spille av 
musikk i kraftig stereolyd.

Ladestasjon på 6000 mAH
Innebygd oppladbart Li-ion batteri gir opptil 20 timers spilletid og lader telefonen og nettbrettet via 
USB-porten.

Høyttalertelefon
Ha samtaler fra høyttaleren med et trykk på en knapp – krystallklar takket være en høyttaler med 
støyreduksjon og ekkokansellering.

Integrering av taleassistent
Få tilgang til Siri eller Google Now fra din JBL-høyttaler med ett trykk på en knapp.

IPX7 Vanntett*
Ikke tenk på regn eller søl – du kan også legge Charge 3 Stealth i vann.

JBL Connect 
Bygg ditt eget lille økosystem ved å koble sammen flere JBL Connect-aktiverte høyttalere, for å 
forsterke lytteopplevelsen.

Lifestyle-materialer
Det slitesterke stoffet og robuste gummikabinettet gjør at høyttaleren holder ut alle eventyrene du 
har foran deg.

JBL bassradiator
Hør bassen, føl bassen, se bassen. To eksterne passive elementer viser hvor kraftige høyttalerne 
dine er.

Hva inneholder boksen? 
1 x JBL Charge 3 Stealth
1 x Mikro USB-kabel
1 x Sikkerhetsblad

1 x Hurtigstartveiledning
1 x Garantikort

*Merknad om IPX7 vanntett: IPX7-vanntett betyr at høyttaleren kan være nedsenket i vann, opptil 1 m dypt i 
opptil 30 minutter.
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