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Krachtig geluid. De hele dag lang.
We hebben onze krachtigste draagbare Bluetooth-luidspreker nog meer verbeterd. Het
iconische design van de JBL Boombox 3 heeft een gave nieuwe update gekregen met een
stevige metalen handgreep met siliconen grips, dubbele zijkappen en waterdichte en stofdichte
stof. Ook van binnen is de luidspreker vernieuwd, met een nieuwe subwoofer voor veel diepere
bastonen en de krachtige JBL Original Pro Sound, met minder vervorming. Je kunt 24 uur
lang genieten van muziek: van je ochtendwork-out tot een late avond met je vrienden. En voor
onbeperkt geluid kun je met de JBL Portable-app direct meerdere luidsprekers met elkaar
koppelen.
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Functies en eigenschappen
Krachtig geluid en diepste bas
Geniet van je muziek met de krachtige JBL Original Pro Sound. De nieuwe driewegluidsprekers
leveren een hogere gevoeligheid van ons akoestische ontwerp en verbeteren de helderheid, terwijl
de vervorming wordt verminderd voor een monsterlijke bas en een rijk audiospectrum, hoe hoog je
het volume ook zet.

24 uur afspeeltijd
Vier elk moment met jouw favoriete tracks. Van je vroege ochtendwork-out tot een avondje chillen met
vrienden: de batterij is krachtig genoeg om 24 uur lang mee te gaan.

IP67 stof- en waterbestendig
Naar het zwembad. Naar het park. De JBL Boombox 3 is IP67 stof- en waterbestendig, zodat je je
luidspreker in regen en wind overal mee naartoe kunt nemen.

Stevig, gaaf ontwerp
We hebben het slanke, iconische JBL-design een update gegeven. Met dubbele zijkappen en een
stevige metalen handgreep met een opvallende oranje siliconen grip kun je je muziek (en je stijl)
overal mee naartoe nemen.

Draadloze Bluetooth-streaming
Jouw afspeellijst of de mijne? Koppel tot twee smartphones of tablets draadloos met de luidspreker
en speel om de beurt je favoriete nummers af.

Maak het extra leuk met PartyBoost
Met PartyBoost koppel je twee JBL PartyBoost-compatible luidsprekers voor stereogeluid of koppel je
meerdere JBL PartyBoost-compatible luidsprekers voor eindeloze audiomogelijkheden.

JBL Portable-app
Download de JBL Portable-app om alles uit je Boombox 3 te halen. Pas instellingen aan, ontgrendel
functies en ontvang realtime updates zodat je altijd naar je muziek kunt luisteren, op jouw manier.

Milieuvriendelijke verpakking
JBL streeft naar duurzame, milieuvriendelijke verpakkingen. Daarom wordt de Boombox 3 geleverd in
een recyclebare kartonnen doos en recyclebare binnenverpakking, en de buitenkant is bedrukt met
inkt op sojabasis.

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Boombox 3
AC-netsnoer (AC-stekker en aantal varieert per regio)
1 x beknopte handleiding
1 x veiligheidsinformatieblad
1 x garantiebewijs
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Modelnr.:
JBL Boombox 3
	Omvormers: 189 x 114 mm Subwoofer, 2
x 80,9 x 80,9 mm Middenbereik/2 x 2,75
inch, 2 x diam. 20 mm Tweeter/2 x 0,75
inch
Uitgangsvermogen:
1 x 80 W RMS-subwoofer + 2 x 40 W RMSmiddenbereik + 2 x 10 W RMS-tweeter
(AC-modus) 1 x 60W RMS-subwoofer + 2
x 30W RMS-middenbereik + 2 x 8 W RMStweeter (batterijmodus)
	Ingangsvermogen: 100 - 240 VAC,
50/60 Hz
	Frequentiebereik: 40 Hz - 20 kHz
	Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
	Type batterij: Li-ion polymeer 72,6 Wh (gelijk
aan 7,26 V/10.000 mAh)
Oplaadtijd batterij: 6,5 uur
Afspeeltijd
	
voor muziek: maximaal 24 uur
(afhankelijk van volumeniveau en audioinhoud)
	Aansluitpoorten: AC-ingang, USB-A, Aux-in
	Type kabel: AC-netsnoer
	Snoerlengte: 2000 mm/78,7 inch

USB-specificatie
	USB-oplaadpoort: 5 V/2 A (maximaal)

Specificatie draadloos
	Bluetooth®-versie: 5.3
	Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Frequentiebereik Bluetooth®-zender: 2,402
GHz – 2,480 GHz
	Vermogen Bluetooth®-zender: ≤9 dBm
(EIRP)
	Modulatie Bluetooth®-zender: GFSK π/4
DQPSK 8DPSK

Productafmetingen
	
Afmetingen
(b x h x d): 482,4 x 256,9 x
199,7 mm/19,0 x 10,1 x 7,9 inch
	Nettogewicht: 6,7 kg/14,7 lb

Afmetingen verpakking
	
Afmetingen
(b x h x d): 565 x 324 x 256,5
mm/22,2 x 12,8 x 10,1 inch
	Brutogewicht: 9,74 kg/21,47 lb
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