
Speaker portabel kedap air

Fitur
 JBL Original Pro Sound yang Menggelegar
 Waktu Pemutaran 15 jam
 IP67, kedap air dan debu
 Streaming Bluetooth Nirkabel
 Bangkitkan kesenangan dengan PartyBoost
 Bawa ke mana saja
 Ditenagai dengan penyimpan daya 

terintegrasi

Putar musik penuh semangat di mana saja.
Tepi kolam renang. Piknik. Sekadar berkumpul. Musik menentukan pesta Anda. 

Speaker Bluetooth portabel JBL Xtreme 3 dengan mudah menghadirkan JBL Original Pro Sound. 

Dengan empat driver dan dua pompa JBL Bass Radiator, menghasilkan suara kuat yang menarik 

perhatian semua orang, dan dengan PartyBoost, Anda bisa menghubungkan dengan beberapa 

speaker yang diaktifkan dengan JBL PartyBoost untuk pengalaman musik yang lebih baik. 

Hujan memang dapat merusak keseruan Anda, tapi tidak masalah bagi Xtreme 3 yang kedap 

air dan debu. Selain itu, tali jinjing yang ringkas dengan alat pembuka botol yang terpasang, 

Anda takkan kesulitan memindahkan pesta ke dalam ruangan. JBL Xtreme 3 membuat suasana 

semakin meriah ke mana pun Anda pergi.
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Spesifikasi Teknis:
Spesifikasi Umum
	No. Model: JBL Xtreme 3
	Transducer: 2 x 70 mm woofer / 2 x 2,75", 

2 x 20 mm tweeter /  2 x 0,75" 
	Daya keluaran terukur: 2 x 25W RMS woofer 

+ 2 x 25W RMS tweeter (mode daya AC)
	Input daya: 5V/9V/12V/15V/20V, 3A
	Respons frekuensi: 53.5 Hz – 20k Hz 
	Rasio antara sinyal dan derau: > 80 dB
	Jenis baterai: Li-ion polymer 36,3Wh 

(setara dengan 7,26 V / 5000 mAh)
	Lama pengisian daya baterai: 

4 jam (20V/3A input)
	Waktu pemutaran musik: hingga 15 jam 

(tergantung tingkat volume dan konten audio)
	Port koneksi: USB-A, USB-C, Aux-in

Spesifikasi USB
	USB-A output: 5V / 2,0A (maksimum)
	USB-C output: 5V / 1,5A (maksimum)
	Total 2,5A maksimum untuk USB-A & USB-C

Spesifikasi nirkabel
	Versi Bluetooth®: 5.1
	Profil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Modulasi transmitter Bluetooth®: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Rentang frekuensi transmitter Bluetooth®: 

2400 MHz – 2483,5 MHz
	Daya pemancar Bluetooth®: ≤ 12 dBm (EIRP)
	2,4GHz SRD rentang frekuensi: 

2407 MHz ~ 2475 MHz
	daya transmiter SRD: <10 dBm (EIRP)

Dimensi
	Dimensi,(P x L x T): 298.5 x 136 x 134 mm 
	Berat: 1.968 kg / 4.339 lbs

Fitur dan Keunggulan 
JBL Original Pro Sound yang Menggelegar
Empat driver dan dua JBL Bass Radiator dengan mudah menghasilkan suara dinamis dan 
menakjubkan dengan bass yang dalam dengan detail yang kaya. Anda akan terhanyut dalam 
musik di mana pun Anda berada.

Waktu Pemutaran 15 jam
Keasyikan tidak perlu berhenti. Dilengkapi dengan daya tahan baterai selama 15 jam, 
JBL Xtreme 3 memungkinkan Anda berpesta sepanjang hari, sepanjang malam.

IP67, kedap air dan debu
Ke kolam renang. Ke taman. JBL Xtreme 3 memiliki speaker IP67 kedap air dan debu, 
siap menemanimu ke mana saja.

Streaming Bluetooth Nirkabel
Secara nirkabel menghubungkan hingga 2 ponsel pintar atau tablet ke speaker dan memutar 
JBL Pro Sound secara bergantian.

Bangkitkan kesenangan dengan PartyBoost
PartyBoost memungkinkan Anda memadukan dua speaker yang kompatibel dengan  
JBL PartyBoost untuk mendapatkan suara stereo atau menautkan beberapa speaker yang 
kompatibel dengan JBL PartyBoost untuk memeriahkan pesta Anda.

Bawa ke mana saja
Tali jinjing ringkas yang disertakan dengan alat pembuka botol yang terpasang, memudahkan 
Anda membawanya ke mana saja.

Ditenagai dengan penyimpan daya terintegrasi
Jangan menjeda pesta. Penyimpan daya terintegrasi memungkinkan Anda mengisi daya 
perangkat Anda tanpa harus menghentikan musik.

Isi Kotak:
Speaker JBL Xtreme 3
QSG
JBL Adaptor dengan Kabel Daya + Colokan Regional
Tali JBL Xtreme 3
 Kartu Garansi 
 Lembar Keamanan 
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