
Functies
 Origineel JBL Pro Sound
 Gedurfde stijl en draagbaar design
 IP67-waterbestendig en stofdicht
 Draadloze Bluetooth-streaming
 5 uur afspeeltijd
 Levendige kleurenopties

Grab & Go

JBL Go 3 heeft een gedurfde vormgeving en krachtig JBL Pro Sound. Met zijn in het oog 

springende, strakke design, kleurrijke materialen en sprekende details is dit een must-

have accessoire voor je volgende uitstapje. Je muziek laat je zweven met JBL Pro Sound; 

hij is IP67-waterbestendig en stofdicht zodat je onder alle weersomstandigheden kunt blijven 

luisteren. En met zijn geïntegreerde lus kun je hem overal mee naartoe nemen. Go 3 is 

beschikbaar in compleet nieuwe tinten en kleurencombinaties geïnspireerd door de street 

fashion van vandaag. JBL Go 3 ziet er net zo strak uit als hij klinkt.

Draagbare waterbestendige luidspreker
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Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Go 3
1 x Type C USB-kabel
1 x Beknopte handleiding
1 x Garantiebewijs
1 x Veiligheidsblad

Technische specificaties:
		Transducer: 43 x 47 mm / 1,5 inch

		Uitgangsvermogen: 4,2 W RMS  

		Frequentiebereik: 110 Hz – 20 kHz

		Signaal-ruisverhouding: > 85 dB

		Type batterij: Li-ion polymeer 2,7 Wh

		Oplaadtijd voor batterij: 2,5 uur (5 V / 1 A)

		Afspeeltijd voor muziek: maximaal 5 uur 
(afhankelijk van volumeniveau en 
audio-inhoud)

		Bluetooth®-versie: 5.1

		Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

		Frequentiebereik Bluetooth®-zender: 
2402 MHz – 2480 MHz

		Vermogen Bluetooth®-zender: ≤ 8 dBm (EIRP)

		Modulatie Bluetooth®-zender: 
GFSK π/4 DQPSK 8DPSK

		Afmetingen (B x H x L): 87,5 x 75 x 41,3 mm

		Gewicht: 0,209 kg / 0,46 lbs

Functies en eigenschappen

Origineel JBL Pro Sound
JBL Pro Sound levert verrassend krachtige audio en pittige bas uit de ultra-compacte Go 3.

Gedurfde stijl en draagbaar design
Het draagbare design van de JBL Go 3 gaat geweldig samen met de nieuwste stijlen, en zijn 
kleurrijke materialen en sprekende details zorgen ervoor dat hij er net zo scherp uitziet als dat 
hij klinkt.

IP67-waterbestendig en stofdicht
Naar het zwembad. Naar het park. JBL Go 3 is IP67-waterbestendig en stofdicht, zodat je je 
luidspreker overal mee naartoe kunt nemen.

Draadloze Bluetooth-streaming
Stream draadloos muziek vanaf je telefoon, tablet of elk willekeurig apparaat met Bluetooth.

5 uur afspeeltijd
 Maak je geen zorgen over je batterijduur. Go 3 geeft je tot 5 uur afspeeltijd bij één keer 
opladen.

Levendige kleurenopties
JBL Go 3 heeft exclusieve kleurstellingen geïnspireerd door de laatste street fashion trends en 
introduceert compleet nieuwe tinten en combinaties.
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