
Massiivinen soundi. Koko päiväksi.
JBL teki juuri kaikkein tehokkaimmasta kannettavasta Bluetooth-kaiuttimestaan vieläkin 
paremman. JBL Boombox 3 -kaiuttimen ikonisesta siluetista on luotu uusi näyttävä versio, 
jossa on ominaisuuksina tukeva metallikahva silikoniotteella, kaksi sivusuojusta sekä JBL:lle 
tunnusomainen vesi- ja pölytiivis verhoilu. Kaiutin on suunniteltu uudelleen myös sisäpuolelta; 
siihen on lisätty uusi bassoelementti, josta lähtee entistä syvemmät bassot sekä massiivinen, 
alkuperäinen JBL Original Pro Sound -ääni – kaikki vähemmällä säröllä. Ja 24 tunnin toistoajan 
ansiosta kaiutin pysyy matkassa mukana aina aamutreeneistä hengailuun kavereiden kanssa 
myöhään illalla. Yhdistämällä useita kaiuttimia JBL Portable -sovelluksen avulla saadaan 
hetkessä lähes rajaton äänentoisto.
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Ominaisuudet ja hyödyt 
Massiivinen ääni ja syvimmät bassot
Musiikkia massiivisella, alkuperäisellä JBL Original Pro Sound -äänellä. Uusi kolmitie-
kaiutinsuunnittelu varmistaa paremman akustisen herkkyyden ja terävöittää selkeyttä. Samalla särö 
vähenee, mikä takaa jykevät bassot ja laajan äänispektrin – vaikka vääntäisit äänenvoimakkuuden 
kaakkoon.

24 tuntia toistoaikaa
Jokainen hetki on juhlaa omaa suosikkimusiikkia kuunnellen. Aina aikaisista aamutreeneistä 
hengailuun kavereiden kanssa myöhään illalla – kaiuttimeen on lisätty 24 tunnin akunkesto, mikä 
pitää sinut elementissäsi koko päivän.

IP67-tason pöly- ja vesitiiviys
Uima-altaan reunalle. Puistoon. JBL Boombox 3 -kaiuttimen luokitus on IP67, joten se on vesi- ja 
pölytiivis. Kaiuttimen voi siis ottaa mukaan minne vain, satoi tai paistoi.

Vahva, upea muotoilu
Olemme päivittäneet tyylikästä ja ikonista JBL-siluettia. Kahden sivusuojuksen ja tukevan, huomiota 
herättävällä oranssisella silikoniotteella varustetun metallikahvan ansiosta voit viedä musiikkisi – ja 
tyylisi – kaikkialle.

Langaton Bluetooth-suoratoisto
Sinun soittolistasi vai minun? Kaiuttimeen voidaan kytkeä langattomasti jopa kaksi älypuhelinta tai 
tablettia – näin voitte vuorotellen soittaa omia suosikkikappaleitanne.

Pidä hauskaa PartyBoost-toiminnon avulla
PartyBoost-toiminnon ansiosta saadaan stereoääni käyttämällä kahta kaiutinta, jotka ovat 
yhteensopivia JBL PartyBoost -toiminnon kanssa. Yhdistämällä useita tällaisia kaiuttimia 
äänentoistomahdollisuudet ovat loputtomat.

JBL Portable -sovellus
Lataamalla JBL Portable -sovelluksen Boombox 3 -kaiuttimesta saa kaiken irti. Voit mukauttaa 
asetuksia, ottaa käyttöön ominaisuuksia sekä saada reaaliaikaisia päivityksiä, jotta voit aina 
kuunnella haluamaasi musiikkia – haluamallasi tavalla.

Ympäristöystävällinen pakkaus
JBL:lle ympäristöystävällisempi ja maapallolle parempi pakkaus on tärkeä asia. Tämän vuoksi 
Boombox 3 toimitetaan kierrätyspaperista valmistetussa laatikossa – mukaan lukien sisälokero –, 
jonka ulkopinta on painettu soijamusteella.

Pakkauksen sisältö:
1 kpl JBL Boombox 3
Virtajohto (verkkovirtaliitin ja määrä vaihtelevat aluekohtaisesti)
1 x pikaopas
1 x turvallisuustiedote
1 takuukortti

Tekniset tiedot:
Yleiset tekniset tiedot

 Mallinro: JBL Boombox 3
 Kaiutinelementit: 189 x 114 mm 
Subwoofer, 2 x 80,9 x 80,9 mm Keskialue 
/ 2 x 2,75 tuumaa, 2 x Φ20 mm Diskantti 
/ 2 x 0,75 tuumaa
 Antoteho:  
11 x 80 W RMS-subwoofer + 2 x 40 W 
RMS-keskialue + 2 x 10 W RMS-diskantti 
(verkkovirtatila) 1 x 60 W RMS-subwoofer 
+ 2 x 30 W RMS-keskialue + 2 x 8 W
RMS-diskantti (akkutila)
  Virtalähteen tuloliitäntä: 100–240 V:n 
vaihtovirta, 50/60 Hz
 Taajuusvaste: 40 Hz – 20 kHz
Häiriöetäisyys: > 80 dB
 Akun tyyppi: litiumionipolymeeri 72,6 Wh
(vastaa arvoja 7,26 V / 10 000 mAh)
Akun latausaika: 6,5 tuntia
Musiikin toistoaika: jopa 24 tuntia
(riippuu äänenvoimakkuuden tasosta ja
audiosisällöstä)
Liitäntäportit: verkkovirtatulo, USB-A,
Aux-tulo
 Johdon tyyppi: Virtajohto
 Kaapelin pituus: 2 000 mm

USB-määritys
  USB-latauslähtö: 5 V / 2 A (enimmäisvirta)

Langattoman yhteyden tiedot
 Bluetooth®-versio: 5.3

 Bluetooth®-profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
 Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 
2,402–2,48 GHz
 Bluetooth®-lähettimen teho: ≤9 dBm 
(EIRP)
 Bluetooth®-lähettimen modulaatio: GFSK, 
π/4 DQPSK, 8DPSK

Tuotteen mitat 
 Mitat (L x K x S): 482,4 x 256,9 x 
199,7 mm
 Nettopaino: 6,7 kg

Pakkauksen mitat
 Mitat (L x K x S): 565 x 324 x 256,5 mm
 Bruttopaino: 9,74 kg
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