
Kuuntele langattomasti. Lataa loputtomasti.
JBL Charge 3 on uskomattoman tehokas kannettava Bluetooth-kaiutin: huippuluokan stereoääni 
ja akkupankki yhdessä ja samassa paketissa. Vesitiiviin muotoilun, kestävän kankaan ja 
vahvan kotelon ansiosta Charge 3 vie bileet minne tahansa – myös altaalle ja sateeseen. Sen 
pitkäkestoinen 6000 mAh:n akku tarjoaa 20 tuntia toistoaikaa. Voit lisäksi ladata älypuhelimesi 
ja tablettisi USB-portin kautta. Sisäänrakennettu kohinan- ja kaikuvaimennuksen sisältävä 
kaiutinpuhelin mahdollistaa kristallinkirkkaat puhelut yhdellä napinpainalluksella. Liitä useampia 
JBL Connect -tuella varustettuja kaiuttimia yhteen langattomasti ja paranna kuuntelukokemusta.
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Tekniset tiedot:
		Bluetooth-versio: 4.1

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

		Kaiutinelementit: 2 x 50 mm

		Lähtöteho: 2 x 10 W

		Taajuusvaste: 65 Hz – 20 kHz

		Häiriöetäisyys: >80dB

		Akku: Litiumioni-polymeeri (22,2 Wh)

		Virtalähde: 5 V / 2,3 A

		USB-latauslähtö: 5 V / 2 A (5V/0.5A 
toistettaessa musiikkia)

		Musiikin toistoaika: jopa 20 tuntia (vaihtelee 
äänenvoimakkuuden tason ja sisällön 
mukaan)

		Akun latausaika: 4,5 tuntia

		Mitat (L × S × K): 213 x 87 x 88,5 mm

		Paino: 800 g

		Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 
2.402 – 2.480 GHz

		Bluetooth®-lähettimen teho: 0-9dBm

		Bluetooth®-lähettimen modulaatio: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
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Ominaisuudet ja hyödyt
Langaton Bluetooth-suoratoisto
Kytke kaiuttimeen langattomasti jopa 3 älypuhelinta tai tablettia ja kuuntele kavereiden kanssa 
vuorotellen upeaa stereoääntä.

6000 mAh:n akkupankki
Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku tarjoaa jopa 20 tuntia soittoaikaa ja lataa muita 
älypuhelimia ja tabletteja USB-portin kautta.

Kaiutinpuhelin
Vastaa kristallinkirkkaisiin puheluihin kaiuttimellasi vain napin painalluksella – kuuluvuuden takaa 
kohinaa ja kaikua vaimentava kaiutinpuhelin.

IPX7-vesitiivis*
Ei enää huolta sateesta tai roiskeista: Charge 3:n voit jopa upottaa veteen.

JBL Connect 
Luo oma viihteen ekosysteemisi liittämällä erilaisia JBL Connect -tuella varustettuja kaiuttimia 
samaan järjestelmään.

Materiaalit elämäntyylin mukaan
Seikkailitpa missä tahansa, kaiutin kestää matkassasi lujan kankaan ja kotelon vahvan 
kumimateriaalin ansiosta.

JBL-bassosäteilijä
Kuule basso, tunne basso, näe basso. Kaksi ulkoista passiivisäteilijää näyttävät, kuinka tehokkaat 
kaiuttimesi todella ovat.

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Charge 3
1 x 5 V 2,3 A USB-sovitin 
1 x mikro-USB-kaapeli 

1 x Turvallisuustiedote
1 x Pikaopas
1 x Takuukortti

Kannettava Bluetooth-kaiutin

*IPX7-vesitiiviyden määritelmä on, että kaiutin voidaan upottaa veteen enintään 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajaksi.


