
Massivt ljud. Hela dagen.
Vi har precis gjort vår mest kraftfulla bärbara Bluetooth-högtalare ännu bättre. Den ikoniska 
silhuetten på JBL Boombox 3 har uppdaterats med ett robust metallhandtag med silikonöverdrag, 
två sidokåpor och ett vatten- och dammtätt signaturtyg. Den har också designats om på insidan 
med en ny subwoofer som ger mycket djupare bas och ett massivt JBL Original Pro-ljud, allt 
detta med lägre förvrängning. Och 24 timmars speltid räcker till allt från morgonträningen till 
sena kvällar med dina vänner. Och du kan ansluta flera högtalare direkt med JBL Portable-
appen och skapa ett praktiskt taget gränslöst ljud.
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Funktioner och fördelar
Mäktigt ljud och djupast bas
Njut av din musik med det mäktiga JBL Original Pro-ljudet. De nya trevägshögtalarna ger vår 
akustiska design högre känslighet och skarpare ljud samtidigt som de minskar förvrängningen för 
monstruös bas och ett fylligt ljudspektrum – oavsett hur högt du skruvar upp volymen.

24 timmars speltid
Fira varje ögonblick med ljuden du älskar. Vi har lagt till 24 timmars batteritid som håller dig i ditt 
element under hela dagen, från den tidiga morgonträningen till sena nätter med dina vänner.

Damm- och vattenskyddad enligt IP67
Till poolen. Till parken. JBL Boombox 3 är vatten- och dammtät enligt IP67, så du kan ta med din 
högtalare överallt oavsett väder.

Stark, mäktig design
Vi har uppdaterat den eleganta, ikoniska JBL-siluetten. Med dubbla sidokåpor och ett robust 
metallhandtag med iögonfallande orange silikonöverdrag kan du ta med dig musiken – och hålla 
stilen – var som helst.

Trådlös Bluetooth-strömning
Din spellista eller min? Anslut upp till två mobiltelefoner eller surfplattor trådlöst till högtalaren och 
turas om att spela era favoritlåtar

Ännu roligare med PartyBoost
Med Partyboost kan du parkoppla två PartyBoost-kompatibla högtalare för ett kraftfullt stereoljud eller 
koppla samman flera PartyBoost-kompatibla enheter för oändliga ljudmöjligheter.

JBL Portable-app
Ladda ner JBL Portable-appen för att få ut det mesta av din Boombox 3. Anpassa inställningar, lås 
upp funktioner och få uppdateringar i realtid så att du alltid kan lyssna på din musik på ditt sätt.

Miljövänlig förpackning
JBL strävar efter hållbarare och mer miljövänliga förpackningar. Därför levereras Boombox 3 i en 
återvinningsbar pappersbaserad låda, inklusive innerfacket, med en utsida som är tryckt med 
sojabläck.

Detta finns i lådan:
1 JBL Boombox 3
Växelströmskabel (kontakt och antal varierar mellan olika regioner)
1 snabbguide
1 säkerhetsblad
1 garantikort

Tekniska data:
Allmänna specifikationer

 Modellnr: JBL Boombox 3
 Element: 189 x 114 mm subwoofer, 2 
x 80,9 x 80,9 mm mellanregister/2 x 
2,75 tum, 2 x Φ20 mm diskantelement/2 
x 0,75 tum
 Uteffekt:  
1x80 W RMS subwoofer + 2x40 W RMS 
mellanregister + 2x10 W RMS diskant 
(AC-läge) 1x60 W RMS subwoofer + 
2x30 W RMS mellanregister + 2x8 W 
RMS diskant (batteriläge)
 Strömkälla:  100–240Vac,  50/60Hz, 
 Frekvensåtergivning: 40 Hz–20 kHz 
 Signal/brus-förhållande: > 80 dB
 Batterityp: Litiumjonpolymer 72,6 Wh 
(motsvarar 7,26 V/10 000 mAh)
Laddningstid för batteriet: 6,5 timmar
 Musikspeltid: Upp till 24 timmar (beroende 
på volym och ljudinnehåll)
 Anslutningsportar: AC-in, USB-A, Aux-in
 Kabeltyp: Växelströmsnätkabel
 Kabellängd: 2 000 mm

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

Trådlös specifikation
 Bluetooth®-version: 5.3
 Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

 Bluetooth®-sändarens frekvensområde: 
2,402–2,48 GHz

 Bluetooth®-sändareffekt: ≤ 9 dBm (EIRP)
 Bluetooth®-sändarmodulering: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DPSK
Produktmått 

 Mått (B x H x D): 482,4 x 256,9 x 
199,7 mm
 Nettovikt: 6,7 kg

Förpackningens mått
 Mått (B x H x D): 565 x 324 x 256,5 mm
 Bruttovikt: 9,74 kg
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