
Cechy
 Oryginalny dźwięk JBL Pro Sound
 Śmiałe wzornictwo i poręczna 

konstrukcja
 Ochrona przed wodą i kurzem IP67
 Bezprzewodowe strumieniowe 

przesyłanie danych przez Bluetooth
 5 godzin odtwarzania
 Efektowne opcje kolorystyczne

Grab & Go

Głośnik JBL Go 3 oferuje śmiałą stylistykę i bogaty dźwięk JBL Pro Sound. Nowoczesne, 

efektowne wzornictwo, kolorowe materiały i atrakcyjne detale czynią z tego głośnika wspaniały 

dodatek, który uprzyjemni Twoją następną wycieczkę. Dźwięk JBL Pro Sound doda Ci sił 

niezależnie od pogody — ochrona przed wodą i kurzem IP67 pozwala słuchać ulubionych 

dźwięków zarówno w słońcu, jak i w deszczu, a dzięki wbudowanej pętli możesz zabrać go 

ze sobą, gdzie tylko chcesz. Głośnik Go 3 jest dostępny w zupełnie nowych odcieniach i 

kombinacjach kolorystycznych inspirowanych najnowszą modą. JBL Go 3 to doskonała 

harmonia stylu i brzmienia.
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Zawartość zestawu:
1 x głośnik JBL Go 3
1 x kabel USB typu C 
1 x skrócona instrukcja obsługi
1 x karta gwarancyjna
1 x karta charakterystyki 

Specyfikacje techniczne:
		Przetwornik: 43 x 47 mm / 1,5"

		Moc wyjściowa: 4,2 W RMS  

		Pasmo przenoszenia: 110 Hz – 20 kHz

		Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB

		Typ akumulatora: litowo-jonowy, polimerowy 
2,775 Wh (odpowiednik 3,7 V / 750 mAh)

		Czas ładowania akumulatora: 2,5 godz. 
(5 V / 1 A)

		Czas odtwarzania muzyki: do 5 godzin (zależnie 
od poziomu głośności i odtwarzanej muzyki)

		Wersja Bluetooth®: 5.1

		Profil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

		Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 
2402 MHz – 2480 MHz

		Moc nadajnika Bluetooth®: ≤ 8 dBm (EIRP)

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

		Wymiary (szer. x wys. x gł.): 
87,5 x 75 x 41,3 mm

		Waga: 0,209 kg

Cechy i korzyści 

Oryginalny dźwięk JBL Pro Sound
Technologia JBL Pro Sound zapewnia niesamowicie bogate brzmienie i mocne basy pomimo 
niewielkich rozmiarów głośnika Go 3.

Śmiałe wzornictwo i poręczna konstrukcja
Ultraprzenośny głośnik JBL Go 3 doskonale wpasowuje się w najnowsze trendy, 
a barwne materiały i efektowne detale wspaniale harmonizują z jego wyrazistym brzmieniem.

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

Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie danych przez Bluetooth
Przesyłaj muzykę bezprzewodowo z telefonu, tabletu lub innego urządzenia z funkcją łączności 
Bluetooth.

5 godzin odtwarzania
Nie przejmuj się takimi drobiazgami jak ładowanie akumulatora. Go 3 zapewnia 5 godzin 
odtwarzania na jednym ładowaniu.

Efektowne opcje kolorystyczne
JBL Go 3 jest dostępny w wyjątkowych wersjach kolorystycznych inspirowanych najnowszą 
modą, między innymi w zupełnie nowych odcieniach i kombinacjach.
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