
Przenośny, wodoodporny głośnik

Cechy
 Imponujący dźwięk JBL Pro
 15 godzin odtwarzania
 Ochrona przed wodą i kurzem IP67
 Bezprzewodowe przesyłanie 

strumieniowe przez Bluetooth
 Podkręć zabawę z funkcją PartyBoost
 Swoboda poruszania się
 Więcej energii z wbudowanym 

powerbankiem

Ciesz się doskonałą jakością dźwięku wszędzie tam, gdzie jesteś.
Na basenie. Podczas pikniku. Gdy się relaksujesz. Bez muzyki nie ma imprezy. Przenośny głośnik 

Bluetooth JBL Xtreme 3 z gracją generuje imponujący dźwięk JBL Original Pro. Cztery przetworniki 

i dwa pulsujące radiatory basowe JBL sprawiają, że potężny dźwięk przyciąga uwagę wszystkich, 

a dzięki funkcji PartyBoost możesz połączyć więcej głośników obsługujących tę technologię, by 

emocje muzyczne nabrały nowego wymiaru. Drobny deszcz z kolei mógłby pokrzyżować Wam 

plany, jednak wodoodporny i pyłoszczelny Xtreme 3 pozostanie niewzruszony. Zawsze możesz 

też skorzystać z poręcznego paska z wbudowanym otwieraczem do butelek, aby łatwo przenieść 

imprezę pod dach. JBL Xtreme 3 – wywołuje falę poruszenia wszędzie tam, gdzie się pojawia.
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Specyfikacje techniczne:
Ogólne dane techniczne
	Nr modelu: JBL Xtreme 3
	Przetworniki: 2 x woofer 70 mm, 

2 x tweeter 20 mm 
	Znamionowa moc wyjściowa: 

2 x 25 W RMS – woofer + 2 x 25 W RMS  
– tweeter (tryb zasilania AC)
	Zasilanie: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V, 3 A
	Pasmo przenoszenia: 53.5 Hz – 20 kHz 
	Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
	Typ akumulatora: litowo-jonowy polimerowy 

36,3 Wh (odpowiednik 7,26 V / 5000 mAh)
	Czas ładowania akumulatora: 4 godz. 

(wejście 20 V / 3 A)
	Czas odtwarzania muzyki: 

do 15 godzin (zależnie od poziomu 
głośności i odtwarzanej muzyki)
	Złącza: DC-IN, USB-A, Micro USB (service), 

Aux-in
Dane techniczne USB
	Wyjście USB-A: 5 V / 2,0 A (maksymalnie)
	Wyjście USB-C: 5 V / 1,5 A (maksymalnie)
	Łącznie maksymalnie 2,5 A dla USB-A i USB-C

Dane dotyczące łączności bezprzewodowej
	Wersja Bluetooth®: 5.1
	Profil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Modulacja nadajnika Bluetooth®: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 

2400 MHz – 2483,5 MHz
	Moc nadajnika Bluetooth®: ≤ 12 dBm (EIRP)
	Zakres częstotliwości SRD 2,4 GHz: 

2407 MHz ~ 2475 MHz
	Moc nadajnika SRD: <10 dBm (EIRP)

Wymiary
	Wymiary (szer. x wys. x gł.): 298.5 x 136 x 134 mm
	Waga: 1.968 kg / 4.339 lbs

Cechy i zalety
Imponujący dźwięk JBL Pro
Dzięki czterem przetwornikom i dwóm radiatorom pasywnym JBL z łatwością zanurzysz się 
w dynamicznym, pełnowymiarowym dźwięku o głębokich basach i wysokiej szczegółowości. 
Zatrać się w muzyce, gdziekolwiek jesteś.

15 godzin odtwarzania
Dobra zabawa nie powinna szybko się kończyć. Głośnik JBL Xtreme 3 ma akumulator 
wystarczający aż na 15 godzin, więc możesz bawić się przez cały dzień i całą noc.

Ochrona przed wodą i kurzem IP67
Na basenie. W parku. JBL Xtreme 3 zapewnia odporność na wodę i kurz na poziomie IP67, 
więc możesz zabrać go wszędzie.

Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth
Połącz bezprzewodowo z głośnikiem nawet 2 smartfony lub tablety i na zmianę odtwarzaj dźwięk 
JBL Pro.

Podkręć zabawę z funkcją PartyBoost
PartyBoost umożliwia połączenie dwóch głośników zgodnych ze standardem JBL PartyBoost, 
aby uzyskać dźwięk stereo lub połączenie wielu głośników zgodnych ze standardem 
JBL PartyBoost, aby rozkręcić imprezę.

Swoboda poruszania się
Dołączony pasek do noszenia ze zintegrowanym otwieraczem do butelek ułatwia 
przemieszczanie się z głośnikiem.

Więcej energii z wbudowanym powerbankiem
Nie musisz przerywać imprezy. Wbudowany powerbank umożliwia ładowanie urządzeń bez 
zatrzymywania muzyki.

Zawartość pudełka:
Głośnik JBL Xtreme 3
Skrócona instrukcja obsługi
Adapter JBL z kablem zasilającym + regionalna wtyczka
Pasek do głośnika JBL Xtreme 3
Karta gwarancyjna
Karta charakterystyki 

Przenośny, wodoodporny głośnik

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Wszystkie prawa zastrzeżone. JBL jest znakiem 
towarowym firmy HARMAN International Industries, Incorporated, zastrzeżonym w   USA i/lub   innych krajach. 
Słowny znak graficzny i logotypy Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG Inc. i  są 
wykorzystywane przez HARMAN International Industries, Incorporated na podstawie licencji. Inne znaki towarowe 
i nazwy handlowe należą do firm będących ich właścicielami. Cechy, dane techniczne i  wygląd produktu mogą ulec 
zmianie bez powiadomienia.


