
Ljud som syns.
Ta lyssningsupplevelsen till nästa nivå med JBL Pulse 3 – den bärbara, 

vattentåliga Bluetooth-högtalaren som kombinerar ett 360-gradigt ljud med en 

360-graders ljusshow. Ge liv åt musiken med lysande LED-lampor, var du än 

är. Med ett inbyggt uppladdningsbart batteri som ger 12 timmars speltid samt 

ett vattentätt, IPX7-klassat hölje är Pulse 3 perfekt för bekymmerslös musik på 

stranden eller vid poolen – eller till och med i den. Tack vare JBL Connect+ kan 

du länka ihop fl er än 100 JBL Connect+-kompatibla högtalare trådlöst och få 

fart på festen. Pulse 3 har också en brus- och ekoreducerande högtalartelefon 

för samtal med kristallklart ljud. Skaka bara Pulse 3 för att skapa en ljusshow 

som är synkroniserad med andra Pulse 3-enheter. Anpassa ljusshowen enkelt 

med JBL Connect-appen. 
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Funktioner och fördelar  

Trådlös Bluetooth-strömning
Koppla ihop upp till 2 mobiltelefoner eller surfplattor trådlöst och turas om att 
spela upp musik med ett otroligt ljud i 360 grader.

12 timmars speltid 
Det inbyggda, uppladdningsbara litiumjonbatteriet ger upp till 12 timmars 
speltid med både musik och ljus. 

360° ljusshow och ljud
Den anpassningsbara ljusshowen i 360 grader på JBL Pulse 3 sätter stämningen 
genom att ge liv åt dina favoritlåtar.

Vattentät enligt IPX7
Nu kan du sluta oroa dig för att Pulse 3 ska bli våt om det regnar, du skvätter 
på den eller om den hamnar i vatten. 

JBL Connect+
Förstärk lyssningsupplevelsen och få fart på festen genom att koppla ihop fler 
än 100 JBL Connect+-kompatibla högtalare trådlöst.

Högtalartelefon
Med den brus- och ekoreducerande högtalartelefonen kan du ta emot samtal 
med en enkel knapptryckning på högtalaren – och få ett kristallklart ljud. 

Appen JBL Connect
Du kan få musiken att se fantastisk ut genom att anpassa ljussekvenserna och 
enkelt justera inställningarna med JBL Connect-appen.

Integrera röststyrning
Öppna Siri eller Google Now från högtalaren med en enkel knapptryckning. 
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Detta finns i lådan:
1 x JBL Pulse 3

1 x eladapter

1 x Micro USB-kabel

1 x snabbstartsguide

1 x säkerhetsblad

1 x garantikort

Tekniska specifikationer:
   Bluetooth-version: 4.2

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

   Element: 3 x 40 mm

   Uteffekt: 20 W

   Frekvensomfång: 65 Hz–20 kHz

   Signal/brus-förhållande: ≥80 dB

   Batterityp: Litiumjonpolymer (3,7 V, 6 000 mAh)

   Laddningstid för batteriet: 4,5 timmar vid 5 V 2,3 A

   Uppspelningstid: upp till 12 timmar (beroende på volym 
och ljudinnehåll)

   Bluetooth-sändarens effekt: 0–9 dBm

   Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2,402–2,480 GHz

   Bluetooth-sändarens modulering: GFSK, π/4-DQPSK, 
8DPSK

   Mått (H x B x D): 223 x 92 x 92 mm

   Vikt: 960 g

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

Bärbar Bluetooth-högtalare


