
Grab & Go
Ny innovativ, miljövänlig design – samma stora ljud. Hjälp till att göra världen 

lite grönare med ett perfekt tillbehör på nästa utflykt, gjort av upp till 90 % 

återvunnen plast och inslaget i 100 % återvunnet material på högtalargrillen. 

JBL Go 3 Eco ser lika levande ut som den låter med djärv stil, uttrycksfulla, 

kaxiga detaljer och fylligt JBL Original Pro Sound. Den vattentäta och 

dammtäta konstruktionen har också en integrerad ögla så att du kan ta 

med dig musiken vart som helst, både i regn och sol, på ett hållbart sätt.

Funktioner
 � Original JBL Pro Sound

 � Djärv stil och ultrabärbar design

 � Vatten- och dammtät enligt IP67

 � Trådlös Bluetooth-strömning

 � 5 timmars speltid

 � Miljövänliga återvunna material 
och förpackningar

Ultrabärbar vattentät högtalare
GO 3



Tekniska specifikationer

Allmänna specifikationer
� Modellnr: Go 3
� Element: 43 x 47 mm/1,5 tum
� Uteffekt: 4,2 W RMS
� Strömkälla: DC 5V/1A
� Frekvensåtergivning: 110 Hz -  20 kHz 
� Signal/brus-förhållande: > 85 dB
� Batterityp: Litiumjonpolymer 2,775 Wh 

(motsvarar 3,7 V/4 750 mAh)
� Batteriladdningstid: 2,5 timmar (5 V/1 A)
� Musikspeltid: Upp till 5 timmar (beroende 

på volymnivå och ljudinnehåll)
� Kabeltyp: Typ C
� Kabellängd: 300 mm

Trådlös specifikation 
� Bluetooth®-version: 5.3
� Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.8
� Bluetooth®-sändarens frekvensområde: 

2 400–2 483,5 MHz
� Bluetooth®-sändareffekt: ≤ 8 dBm (EIRP)
� Bluetooth®-sändarmodulering: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DPSK
 
Produktmått 
� Mått (B x H x D): 87,5 x 75 x 41,3 mm
� Nettovikt: 0,209 kg

Förpackningens mått 
� Mått (B x H x D): 138 x 86 x 51 mm
� Bruttovikt: 0,313 kg
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Funktioner och fördelar
Original JBL Pro Sound
Det fylliga JBL Pro-originalljudet levererar en förvånansvärt stor ljudbild 
och en tung bas från Go 3 Eco:s ultrakompakta storlek.

Djärv stil och ultrabärbar design
JBL Go 3 Eco har en ultrabärbar design som passar bra ihop med de 
senaste stilarna, och dess uttrycksfulla detaljer gör att den ser lika bra ut 
som den låter.

Vatten- och dammtät enligt IP67
Till poolen. Till parken. JBL Go 3 Eco är vatten- och dammtät enligt IP67, så 
du kan ta med din högtalare överallt.

Trådlös Bluetooth-strömning
Strömma musik trådlöst från din telefon, surfplatta eller någon annan 
Bluetooth-kompatibel enhet.

5 timmars speltid
Bekymra dig inte över småsaker som att ladda batteriet. Go 3 Eco ger dig 
upp till 5 timmars speltid med en enda laddning.

Miljövänliga återvunna material och förpackningar
Ny innovativ, miljövänlig design – samma fylliga JBL Original Pro Sound. 
JBL Go 3 Eco är tillverkad av upp till 90 % PCR-plast (återvunnen efter 
konsumentbruk) med 100 % återvunnet material på högtalargrillen. 
Den minskar avsevärt mängden ny plast som används samtidigt som 
produktens totala miljöpåverkan minskas. Den levereras också i hållbara 
förpackningar tillverkade av FSC-certifierat papper med sojabläck.

Detta finns i lådan:
1 JBL Go 3
1 kabel av typ C
1 snabbguide
1 garantikort
1 säkerhetsblad

GO 3
Ultrabärbar vattentät högtalare


