
Draadloos luisteren. Eindeloos opladen.
De JBL Charge 3 is de ultieme, zeer sterke, draagbare Bluetooth luidspreker met een krachtig 
stereo geluid en een energiebank in één. Met de Charge 3 bouw je overal een feestje, zelfs 
bij het zwembad of in de regen, dankzij het waterbestendige ontwerp en de duurzame en 
robuuste behuizing. Met de krachtige 6000mAh batterij geniet je van een afspeeltijd van  
20 uur en kun je smartphones en tablets via de USB-uitgang opladen. Met de ingebouwde  
ruis- en echo-onderdrukkende speakerphone voer je kristalheldere oproepen met één druk op 
de knop. Verbind draadloos meerdere luidsprekers die JBL Connect ondersteunen met elkaar 
om je luisterervaring te versterken.
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Draagbare Bluetooth luidspreker



Technische specificaties:
		Bluetooth-versie: 4.1

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

		Omvormers: 2 x 50 mm

		Nominaal vermogen: 2 x 10 W

		Frequentiebereik: 65 Hz – 20 kHz

		Signaal-ruisverhouding: >80 dB

		Type batterij: Lithium-ion polymeer (22,2 Wh)

		Voeding: 5V / 2,3A

		USB-oplaadfunctie: 5V / 2A (maximaal)

		Afspeeltijd voor muziek: tot 20 uur 
(afhankelijk van volume en inhoud)

		Oplaadtijd voor batterij: 4,5 uur

		Afmetingen (B × D × H):  
213 x 87 x 88,5 mm

		Gewicht: 800 g

		Frequentiebereik Bluetooth®-zender:  
2.402 – 2.480GHz

		Vermogen Bluetooth®-zender: 0-9dBm

		Modulatie Bluetooth®-zender: GFSK  
π/4 DQPSK 8DPSK
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Eigenschappen en pluspunten
Draadloze Bluetooth streaming
Sluit draadloos tot 3 smartphones of tablets aan op de luidspreker en laat ze om de beurt krachtig 
stereo geluid afspelen.

Energiebank 6000mAH
Ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij ondersteunt tot 20 uur speeltijd en laadt smartphones en 
tablets op via USB.

Speakerphone
Beantwoord telefoontjes met één druk op de knop, kristalhelder dankzij de ruis- en echo-
onderdrukkende speakerphone.

IPX7-waterbestendig*
Geen zorgen meer om regen of vocht: je kunt de Charge 3 zelfs onderdompelen in water.

JBL Connect 
Bouw je eigen geluidssysteem door meerdere luidsprekers die JBL Connect ondersteunen met 
elkaar te verbinden om je luisterervaring te optimaliseren.

Duurzame behuizing
Door de duurzame materialen en de robuuste rubberen behuizing overleeft de luidspreker al je 
avonturen.

JBL Bass Radiator
Hoor de bass, voel de bass, zie de bass. Dubbele externe passieve radiatoren laten je zien hoe 
krachtig je luidsprekers zijn.

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Charge 3
1 x 5V 2,3A USB-adapter 
1 x Micro USB-kabel

1 x Veiligheidsblad
1 x Beknopte handleiding
1 x Garantiebewijs

*Waterbestendig volgens IPX7 betekent dat de luidspreker gedurende maximaal 30 minuten op 1 m diepte onder 
water kan worden gehouden.


