
Bärbar Bluetooth-högtalare

Lyssna trådlöst. Ladda i oändlighet.
JBL Charge 3 Stealth är både en bärbar Bluetooth-högtalare med ett enastående stereoljud 
och en praktisk strömbank, allt i ett. Med Charge 3 Stealth kan du ha festen överallt, vid poolen 
eller i regnet, tack vare dess vattentäta design, slitstarka material och robusta hölje. Dess 
högkapacitetsbatteri på 6 000 mAh ger 20 timmars speltid och kan ladda dina smarta telefoner 
och surfplattor via sin USB-port. En inbyggd buller- och ekodämpande högtalartelefon garanterar 
kristallklara samtal med ett knapptryck. Med en enda knapptryckning kan du aktivera och prata 
med Siri eller Google Now från din JBL Charge 3 Stealth. Anslut flera JBL Connect-högtalare 
trådlöst för att förstärka din ljudupplevelse.
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Detta finns i lådan:
1 x JBL Charge 3 Stealth
1 x Micro USB-kabel
1 x Säkerhetsblad
1 x Snabbguide
1 x Garantikort 

Tekniska specifikationer:
		Bluetooth-version: 4.1

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

		Element: 2 x 50 mm

		Effekt: 2 x 10 W

		Frekvensåtergivning: 65 Hz–20 kHz

		Signal/brus-förhållande: >80 dB

		Batterityp: Litiumjonpolymer (22,2 Wh)

		USB-laddning ut: 5 V / 2 A (maximalt)

		Speltid: upp till 20 timmar (varierar beroende 
på volymnivå och innehåll)

		Batteriladdningstid: 4,5 timmar (5V/2.3A)

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

		Vikt: 800 g

		Bluetooth®-sändarens frekvensområde: 
2.402 – 2.480GHz

		Bluetooth®-sändareffekt: 0-9dBm

		Bluetooth-sändarmodulering: GFSK π/4 
DQPSK 8-DPSK

Funktioner och fördelar 
Trådlös Bluetooth-strömning
Anslut trådlöst upp till tre smarta telefoner eller surfplattor till högtalaren och turas om att spela 
enastående stereoljud.

Strömbank på 6 000 mAh
Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri med upp till 20 timmars speltid som kan ladda upp smarta 
telefoner och surfplattor via USB-porten.

Högtalartelefon
Besvara samtal från högtalaren med en enkel knapptryckning – kristallklart ljud tack vare den brus- 
och ekoeliminierande högtalartelefonen.

Integrera din röstassistent
Få tillgång till Siri eller Google Now från din JBL-högtalare med en enda knapptryckning.

Vattentät enligt IPX7*
Sluta oroa dig för regn eller spill, du kan till och med sänka ner Charge 3 Stealth i vatten.

JBL Connect
Bygg ditt eget ekosystem genom att ansluta flera JBL Connect-högtalare för att förstärka 
lyssnarupplevelsen.

Livsstilsmaterial
Med det slitstarka textilmaterialet och robusta gummihöljet klarar din högtalare alla dina äventyr.

JBL Bass Radiator
Hör basen, känn basen, se basen. Dubbla externa passiva element visar hur kraftfull din högtalare är.

*Beteckningssystem för IPX7-vattentät: Vattentät enligt IPX7 definieras som att högtalaren kan sänkas ned i 
vatten i upp till en meters djup, i upp till 30 minuter.


