
Dźwięk, który możesz zobaczyć.
Słuchaj muzyki na zupełnie nowym poziomie dzięki JBL Pulse 3 – przenośnemu, 

wodoszczelnemu głośnikowi Bluetooth, który łączy dźwięk 360° z efektami 

świetlnymi 360°. Spraw by Twoja muzyka ożyła w każdym miejscu, dzięki 

diodom LED. Wbudowany akumulator pozwala na słuchanie muzyki do 

12 godzin, a głośnik posiada klasę wodoszczelności IPX7. Dzięki tym elementom 

Pulse 3 jest idealnym urządzeniem do słuchania muzyki na plaży lub basenie 

– nawet w wodzie. Dzięki technologii JBL Connect+ możesz bezprzewodowo 

połączyć ponad 100 głośników z funkcją JBL Connect+, aby wzmocnić efekty 

na imprezie. Pulse 3 posiada zestaw głośnomówiący z funkcją redukcji szumów 

i echa, zapewniający krystalicznie czysty dźwięk podczas rozmów. Potrząśnij 

głośnikiem Pulse 3, aby utworzyć pokaz efektów świetlnych zsynchronizowany 

z innymi urządzeniami Pulse 3. Skonfiguruj efekty świetlne używając aplikacji 

JBL Connect. To bardzo proste. 
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Przenośny głośnik Bluetooth



Cechy i korzyści 

Bezprzewodowe przesyłanie strumienia audio przez Bluetooth
Możesz podłączyć bezprzewodowo 2 smartfony lub tablety i odtwarzać muzykę 
na przemian korzystając z wyjątkowego dźwięku 360°.

12 godzin odtwarzania muzyki 
Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewnia do 12 godzin pracy bez 
przerwy wraz z efektami świetlnymi. 

Dźwięk i efekty świetlne 360°
Konfigurowalne efekty świetlne 360° głośnika JBL Pulse 3 pozwalają stworzyć 
niesamowitą atmosferę poprzez ożywienie Twoich ulubionych piosenek.

Klasa wodoszczelności IPX7
Nie musisz się już więcej martwić, jeśli Pulse 3 zamoknie w deszczu, coś na 
niego rozlejesz albo zanurzysz go pod wodą.

JBL Connect+
Popraw swoje wrażenia z odsłuchiwania muzyki i stwórz własną imprezę łącząc 
nawet do 100 głośników z włączoną funkcją JBL Connect+.

Zestaw głośnomówiący
Dzięki redukcji szumu i echa w trakcie połączeń telefonicznych, za pomocą 
naciśnięcia jednego przycisku możesz rozmawiać bezpośrednio przez głośnik – 
z krystalicznie czystym dźwiękiem. 

Aplikacja JBL Connect
Spraw, aby twoja muzyka otrzymała wspaniałe efekty świetlne i w prosty sposób 
skonfiguruj ich ustawiania w aplikacji JBL Connect.

Integracja asystenta głosowego
Uzyskaj dostęp do Siri lub Google Now bezpośrednio z głośnika – wystarczy 
nacisnąć jeden przycisk.
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Zawartość zestawu:
1 x JBL Pulse 3

1 x zasilacz sieciowy

1 x przewód micro USB

1 x przewodnik szybkiego startu

1 x karta charakterystyki

1 x karta gwarancyjna

Specyfikacje techniczne:
  Wersja Bluetooth: 4.2

 Wsparcie dla: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6, HSP V1.2

 Przetwornik: 3 x 40 mm

 Moc wyjściowa: 20 W

 Pasmo przenoszenia: 65 Hz – 20 kHz

 Stosunek sygnału do szumu: ≥80 dB

 Akumulator: Polimerowy Li-Ion (3,7 V; 6000 mAh)

 Czas ładowania akumulatora: 4,5 godzin przy 5 V 2,3 A

 Czas odtwarzania muzyki: do 12 godzin (różni się w 
 zależności od ustawień głośności i odtwarzanych materiałów)

 Moc nadajnika Bluetooth: 0 – 9 dBm

 Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,402 – 2,480 GHz

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

 Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 
 223 x 92 x 92 (mm)

 Masa: 960 g

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

Przenośny głośnik Bluetooth


