
Caixa de som portátil com Bluetooth

Características
 Potente JBL Original Pro Sound
 15 horas de reprodução
 À prova d’água e resistente à poeira, 

com classificação IP67
 Transmissão sem fios por Bluetooth
 Aumente a diversão com o PartyBoost
 Leve-o para qualquer lugar
 Ligue com o powerbank portátil 

integrado

Libere sons poderosos em todos os lugares.
À beira da piscina. Piqueniques. Num encontro qualquer. Música é parte importante da festa. 

A caixa de som portátil JBL Xtreme 3 com Bluetooth oferece o potente JBL Original Pro Sound. 

Com quatro drivers e dois radiadores de graves JBL, o som potente atrairá a todos. E com o 

PartyBoost, você consegue conectar várias caixas de som JBL habilitadas para o PartyBoost, 

elevando sua festa a um nível ainda mais alto. Uma chuvinha pode estragar sua diversão, mas 

não precisa se preocupar com o Xtreme 3 à prova d’água e resistente à poeira. Além disso, a 

conveniente alça de transporte com um abridor de garrafas integrado facilita a transição da 

festa para um ambiente coberto. O JBL Xtreme 3 faz sucesso aonde quer que você vá.
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Especificações técnicas
Especificações gerais
	Modelo n.º: JBL Xtreme 3
	Transdutores: woofer 2 x 70 mm/2 x 2,75", 

tweeter 2 x 20 mm/2 x 0,75" 
	Potência de saída classificada: woofer  

2x 25 W RMS + tweeter 2x 25 W RMS  
(modo de potência CA)
	Entrada de energia: 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, 3 A
	Resposta de frequência: 53.5 Hz a 20k Hz 
	Relação sinal-ruído: > 80 dB
	Tipo de batería: polímero de iones de litio de 

36,3 Wh (equivalente a 7,26 V / 5000 mAh)
	Tempo de carregamento da bateria: 

4 horas (entrada 20 V/3 A)
	Tempo de reprodução de música: 

até 15 horas (dependendo do volume e 
do conteúdo do áudio)
	Portas de conexão: DC-IN, USB-A, Micro USB 

(serviço), Entrada Auxiliar
Especificação USB
	Saída USB-A: 5 V/2,0 A (máximo)
	Saída USB-C: 5 V/1,5 A (máximo)
	Total 2,5A máximo para USB-A e USB-C

Especificação sem fio
	Versão Bluetooth®: 5.1
	Perfil de Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Modulação do transmissor Bluetooth®: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8 DPSK
	Intervalo de frequência do transmissor 

Bluetooth®: 2400 MHz a 2483,5 MHz
	Potência do transmissor Bluetooth®:  

≤ 12 dBm (EIRP)
	Faixa de frequência SRD 2,4 GHz:  

2407 MHz ~ 2475 MHz
	Potência do transmissor SRD: <10 dBm (EIRP)

Dimensões
	Dimensões (L x A x P):  

298.5 x 136 x 134 mm
	Peso: 1.968 kg / 4.339 lbs 

Características e benefícios 
Potente JBL Original Pro Sound
Quatro drivers e dois radiadores de graves JBL oferecem um som simplesmente potente e 
imersivo, com graves profundos e nitidez nos detalhes. Você vai ser levado pela música onde 
quer que esteja.

15 horas de reprodução
A diversão não precisa parar. Equipado com uma incrível duração da bateria de 15 horas, o  
JBL Xtreme 3 permite que você se divirta o dia todo, noite adentro.

À prova d’água e resistente à poeira, com classificação IP67
Na piscina. No parque. O JBL Xtreme 3 possui design à prova d’água e resistente à poeira, com 
classificação IP67, para você levá-la para qualquer lugar.

Transmissão sem fios por Bluetooth
Conecte até 2 smartphones ou tablets a caixa de som sem o uso de fios e use-os 
alternadamente, apreciando o JBL Pro Sound.

Aumente a diversão com o PartyBoost
Com o PartyBoost, você pode emparelhar duas caixas de som JBL compatíveis com essa 
tecnologia e ter um som estéreo, ou vincular várias caixas de som JBL compatíveis com 
PartyBoost e realmente turbinar a sua festa.

Leve-o para qualquer lugar
A alça de transporte inclusa, com abridor de garrafa integrado, facilita o transporte da sua caixa 
de som para qualquer lugar.

Ligue com o powerbank portátil integrado
Não coloque a festa em pausa. O carregador powerbank portátil integrado permite que você 
carregue seus dispositivos sem interromper as músicas.

Conteúdo da caixa:
Caixa de som JBL Xtreme 3
Guia de início rápido
Adaptador JBL com cabo de alimentação + plugue regional
Alça JBL Xtreme 3
Garantia
Ficha de segurança
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