
Fitur
 JBL Pro Sound Orisinal
 Gaya yang berani dan desain ultraportabel
 IP67, kedap air dan debu
 Pengaliran Bluetooth nirkabel
 Durasi aktif 5 jam
 Opsi warna cerah

Grab & Go

JBL Go 3 menghadirkan gaya yang berani dan kualitas suara JBL Pro Sound yang mantap. 

Dengan desain visual keren yang baru, pelapis kain berwarna cerah, dan detail ekspresif, 

aksesori ini wajib untuk petualanganmu yang berikutnya. Musikmu akan semakin 

bersemangat dengan JBL Pro Sound kedap air dan debu IP67 yang andal, sehingga Anda 

dapat terus mendengarkan dalam cuaca apa pun, dan dengan tali bawaannya, musik dapat 

menemanimu ke mana saja. Go 3 hadir dengan corak dan kombinasi warna yang benar-benar 

baru, terinspirasi dari fashion jalanan masa kini. Tampilan JBL Go 3 seistimewa suaranya.
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Isi Kotak:
1 x JBL Go 3
1 x Kabel USB Tipe C
1 x Panduan Memulai Cepat
1 x Kartu Garansi
1 x Lembar Panduan Keselamatan 

Spesifikasi Teknis:
		Transduser: 43 x 47 mm/ 1.5"
		Daya keluaran: 4.2 W RMS  
		Respons frekuensi: 110 Hz – 20 kHz
		Rasio antara sinyal dan derau: > 85 dB
		Jenis baterai: Li-ion polymer 2.775 Wh 

(setara dengan 3.7V / 750mAh)
		Lama pengisian daya baterai: 

2,5 jam (5V/1A)
		Waktu putar musik: hingga 5 jam 

(tergantung tingkat volume dan konten audio)
		Versi Bluetooth®: 5.1
		Profil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
		Rentang frekuensi transmitter Bluetooth®: 

2402 MHz − 2480 MHz
		Daya pemancar Bluetooth®: ≤ 8 dBm (EIRP)
		Modulasi pemancar Bluetooth®: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
		Dimensi (T x P x L): 87,5 x 75 x 41,3 mm
		Berat: 0,209 kg/ 0,46 lbs

Fitur dan Keunggulan

JBL Pro Sound Orisinal
JBL Pro Sound menghadirkan suara berkualitas dengan lantang dan bass yang mengentak 
dari Go 3 berukuran ringkas.

Gaya yang berani dan desain ultraportabel
Desain ultraportabel JBL Go 3 cocok dipadukan dengan gaya masa kini, dan pelapis kain 
berwarna cerah dan detail ekspresifnya memberikan tampilan seistimewa suaranya.

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

Pengaliran Bluetooth nirkabel
Streaming musik nirkabel langsung dari ponsel, tablet, atau perangkat berfitur Bluetooth 
lainnya.

Durasi aktif 5 jam
Jangan memusingkan hal-hal kecil, seperti mengisi daya baterai speaker Anda. Go 3 memiliki 
waktu putar hingga 5 jam dengan sekali pengisian daya.

Opsi warna cerah
JBL Go 3 hadir dengan palet warna eksklusif yang terinspirasi oleh tren fashion jalanan masa 
kini, membawa corak dan kombinasi warna yang benar-benar baru.
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