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Caixa de som portátil à prova d’água

Pegue e siga o seu caminho
A JBL Go 3 tem um estilo ousado e o incrível JBL Pro Sound. Com o design novo, moderno
e atraente, tecidos coloridos e detalhes expressivos, este acessório não pode faltar em seu
próximo passeio. Suas músicas vão arrasar com o JBL Pro Sound. Com design à prova d’água
e poeira com classificação IP67, para você continuar ouvindo suas músicas chova ou faça sol.
E com argola já integrada, você pode levar a caixa de som para qualquer lugar. A Go 3 está
disponível em tonalidades completamente novas e combinações de cores inspiradas na moda
urbana atual. O visual da JBL Go 3 é tão vibrante quanto o som.

Características
JBL Pro Sound original
Estilo ousado e design ultraportátil
À prova d’água e poeira com
classificação IP67
Transmissão sem fio por Bluetooth
Cinco horas de reprodução
Opções de cores vibrantes
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Conteúdo da caixa:

Características e benefícios
JBL Pro Sound original
O JBL Pro Sound oferece um áudio surpreendentemente potente e baixos intensos no
tamanho ultracompacto da Go 3.
Estilo ousado e design ultraportátil
O design ultraportátil da JBL Go 3 combina muito bem com as últimas tendências de estilo,
e seus tecidos coloridos e detalhes expressivos tornam o visual tão incrível quanto o som.
À prova d’água e poeira com classificação IP67
Na piscina. No parque. A JBL Go 3 possui design à prova d’água e poeira com classificação
IP67 para você levar a caixa de som para qualquer lugar.
Transmissão sem fio por Bluetooth
Reproduza suas músicas sem fios de seu smartphone, tablet ou qualquer dispositivo
compatível com Bluetooth.
Cinco horas de reprodução
Não sofra com pequenos detalhes, como recarregar a bateria. A Go 3 oferece até cinco horas
de reprodução com uma única recarga.
Opções de cores vibrantes
A JBL Go 3 está disponível em cores exclusivas, inspiradas nas últimas tendências da moda,
introduzindo novas tonalidades e combinações completamente novas.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

1 x JBL Go 3
1 Cabo USB tipo C
1 x Guia de Início Rápido
1 x Cartão de Garantia
1 x Ficha de Segurança

Especificações técnicas:
Transdutor: 43 x 47 mm / 1,5"
Potência de saída: 4,2 W RMS
Resposta de frequência: 110 Hz a 20 kHz
Relação sinal-ruído: > 85 dB
Tipo de bateria: polímero de íon-lítio
2,775 Wh (equivalente a 3,7 V / 750 mAh)
Tempo de recarga da bateria:
2,5 horas (5 V/1 A)
Tempo de reprodução de música:
Até 5 horas, dependendo do volume e do
conteúdo do áudio
Versão Bluetooth®: 5.1
Perfil de Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Intervalo de frequência do transmissor
Bluetooth®: 2.402 MHz a 2.480 MHz
Potência do transmissor Bluetooth®:
≤ 8 dBm (EIRP)
Modulação do transmissor Bluetooth®: GFSK,
π/4 DQPSK, 8 DPSK
Dimensões (L x A x P): 87,5 x 75 x 41,3 mm
Peso: 0,209 kg/0,46 lb
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pela HARMAN International Industries, Incorporated, é realizado mediante licença. As demais marcas registradas
e comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. As características, as especificações e o design estão
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