
Geluid dat je kunt zien.
Breng je luisterervaring naar ongekende hoogte met de JBL Pulse 3, de 

draagbare, waterbestendige Bluetooth luidspreker die 360° geluid met een 

360° lichtshow combineert. Laat je muziek tot leven komen met de vloeiende 

LED lichtjes, waar je ook bent. De ingebouwde oplaadbare batterij levert tot  

12 uur afspeeltijd en door de IPX7 waterdichte behuizing biedt de Pulse 3 

zorgeloos luisterplezier, ook aan het strand en bij het zwembad – of erin. Door 

middel van de JBL Connect+ technologie kun je draadloos verbinding maken 

met meer dan 100 JBL Connect+ compatibele luidsprekers om je feestjes 

extra kracht bij te zetten. Bovendien is de Pulse 3 voorzien van een ruis- en 

echo-onderdrukkende speakerphone voor glasheldere gesprekken. Je kunt 

ook samen met andere Pulse 3 luidsprekers een gesynchroniseerde lichtshow 

creëren. Hiervoor hoef je de Pulse 3 alleen maar even schudden. Met de JBL 

Connect app kun je de lichtshow met een simpele aanraking aanpassen. 

Functies
 Draadloze Bluetooth Streaming

 12 uur afspeeltijd 

 360° Lichtshow en geluid

 IPX7-Waterbestendig

 JBL Connect+

 Speakerphone

 JBL Connect App

 Geïntegreerde spraakassistent
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Functies en eigenschappen 

Draadloze Bluetooth Streaming
Verbind draadloos maximaal 2 smartphones of tablets en speel om beurten 
muziek af met uitzonderlijk 360° geluid.

12 uur afspeeltijd 
De ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij biedt tot 12 uur speeltijd met muziek 
en lichtshow. 

360° Lichtshow en geluid
Met de aanpasbare 360° lichtshow van de JBL Pulse 3 creëer je de juiste sfeer 
en breng je je favoriete muziek tot leven.

IPX7-Waterbestendig
Geen zorgen meer dat de Pulse 3 nat wordt door regen, morsen of 
onderdompeling in water.

JBL Connect+
Breng je luisterervaring naar een nieuwe hoogte en creëer je eigen feest door 
draadloos meer dan 100 met JBL Connect+ uitgeruste luidsprekers met elkaar 
te verbinden.

Speakerphone
Beantwoord telefoontjes met één druk op de knop – kristalhelder geluid dankzij 
de ruis- en echo-onderdukkende speakerphone. 

JBL Connect App
Geef je muziek een spectaculair visueel effect met de aanpasbare lichteffecten. 
Je kunt de instellingen eenvoudig aanpassen met de JBL Connect app.

Geïntegreerde spraakassistent
Activeer Siri of Google Now via de luidspreker met een simpele druk op de knop. 
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Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Pulse 3

1 x Voedingsadapter

1 x Micro USB-kabel

1 x Beknopte handleiding

1 x Veiligheidsblad

1 x Garantiebewijs

Technische specificaties:
  Bluetooth versie: 4.2

  Ondersteuning: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6,  
HSP V1.2

  Transducer: 3 x 40mm

  Uitgangsvermogen: 20W

  Frequentiebereik: 65Hz – 20kHz

  Signaal-ruisverhouding: ≥80dB

  Type batterij: Lithium-ion polymeer (3.7V, 6000mAh)

  Oplaadtijd batterij: 4,5 uur @ 5V 2.3A

  Tijdsduur muziek afspelen: tot maximaal 12 uur 
(afhankelijk van volumeniveau en audio-inhoud)

  Bluetooth transmitter vermogen: 0 – 9dBm

  Bluetooth transmitter frequentiebereik:  
2,402 – 2,480GHz

  Bluetooth transmitter modulatie: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

  Afmetingen (B x H x L): 223 x 92 x 92 (mm)

  Gewicht: 960g
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