
Draagbare waterbestendige luidspreker

Functies
 Krachtig JBL Original Pro Sound
 15 uur afspeeltijd
 IP67-waterbestendig en stofdicht
 Draadloze Bluetooth streaming
 Maak het extra leuk met PartyBoost
 Draag hem overal met je mee
 Laad op met de ingebouwde powerbank

Krachtig geluid. Altijd en overal.
Bij het zwembad. Bij een picknick. Gewoon thuis op de bank. Muziek maakt het feest. 

De JBL Xtreme 3 draagbare Bluetooth-luidspreker levert moeiteloos krachtig JBL Original Pro 

Sound. Met vier drivers en twee pompende JBL Bass Radiators brengt het krachtige geluid 

iedereen in beweging, en met PartyBoost kun je meerdere JBL PartyBoost-luidsprekers 

aansluiten om het feest naar een hoger niveau te tillen. Een beetje regen kan je plezier bederven, 

maar met de water- en stofbestendige Xtreme 3 is het geen probleem, en met de handige 

draagriem met ingebouwde flesopener verplaats je het feest zo naar binnen. De JBL Xtreme 3 

maakt overal indruk.
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Technische specificaties:
Algemene specificaties
	Modelnr.: JBL Xtreme 3
	Omvormers: 2 x 70 mm woofer / 2 x 2,75", 

2 x 20 mm tweeter / 2 x 0,75" 
	Nominaal uitgangsvermogen: 2 x 25 W 

RMS-woofer + 2 x 25 W RMS-tweeter 
(AC-voedingsmodus)
	Ingangsvermogen: 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, 3 A
	Frequentiebereik: 53.5 Hz – 20k Hz 
	Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
	Batterijtype: Li-ion-polymeer 36,3 Wh (gelijk 

aan 7,26 V / 5000 mAh)
	Oplaadtijd voor batterij: 4 uur (20 V/3 A ingang)
	Afspeeltijd voor muziek: 

maximaal 15 uur (afhankelijk van 
volumeniveau en audio-inhoud)
	Aansluitpoorten: DC-IN, USB-A, Micro USB 

(service), Aux-in
USB-specificatie
	USB-A-uitgang: 5 V / 2,0 A (maximaal)
	USB-C-uitgang: 5 V / 1,5 A (maximaal)
	Totaal maximaal 2,5 A voor USB-A en USB-C

Specificatie draadloos
	Bluetooth®-versie: 5.1
	Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Modulatie Bluetooth®-zender: 

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

2400 MHz – 2483,5 MHz
	Vermogen Bluetooth®-zender: ≤ 12 dBm (EIRP)
	2,4 GHz SRD-frequentiebereik: 

2407 MHz ~ 2475 MHz
	SRD-zendervermogen: <10 dBm (EIRP)

Afmetingen
	Afmetingen (B x H x D): 298.5 x 136 x 134 mm
	Gewicht: 1.968kg / 4.339lbs 

Functies en eigenschappen
Krachtig JBL Original Pro Sound
Vier drivers en twee JBL Bass Radiators leveren moeiteloos dynamisch, meeslepend geluid met 
een diepe bas en veel detail. Je gaat op in de muziek, waar je ook bent.

15 uur afspeeltijd
Stoppen hoeft niet. Je kunt gewoon doorgaan. De JBL Xtreme 3 heeft een batterijduur van wel 
15 uur, zodat je dag en nacht kunt feesten.

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

Draadloze Bluetooth streaming
Verbind draadloos tot twee smartphones of tablets met de luidspreker en geniet om de beurt 
van JBL Pro Sound.

Maak het extra leuk met PartyBoost
Met PartyBoost koppel je twee of meerdere JBL PartyBoost-luidsprekers aan elkaar voor 
stereogeluid of om er een extra groot feest van te maken.

Draag hem overal met je mee
De meegeleverde draagriem met ingebouwde flesopener maakt het gemakkelijk om je 
luidspreker overal mee naartoe te nemen.

Laad op met de ingebouwde powerbank
Je kunt gewoon doorfeesten. Dankzij de ingebouwde powerbank kun je je apparaten opladen 
zonder de muziek te hoeven stopzetten.

Verpakkingsinhoud:
JBL Xtreme 3-luidspreker
QSG
JBL-adapter met stroomkabel + regionale stekker
JBL Xtreme 3-riem
Garantie 
Veiligheidsinformatieblad
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