
O som que você pode ver.
Ouça um som muito melhor com a JBL Pulse 3, uma caixa de som portátil à 

prova d'água com Bluetooth que combina som 360° com show de luzes em 

360°. Faça a música ganhar vida com a luz dos LEDs, onde quer que você 

esteja. Com sua bateria recarregável embutida, até 12 horas de autonomia 

e gabinete à prova d'água padrão IPX7, a JBL Pulse 3 é perfeita para ouvir 

música e relaxar — na piscina, na praia ou até dentro d'água. A tecnologia

JBL Connect+ permite conectar mais de 100 caixas de som JBL Connect+ 

umas às outras para turbinar sua festa. A Pulse 3 também possui cancelamento 

de ecos e ruídos, para você ouvir chamadas de telefone com total clareza. 

Basta agitar a Pulse 3 para sincronizar o show de luzes com o de outras caixas

Pulse 3. O aplicativo JBL Connect programa o show de luzes de acordo com 

suas preferências.  
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 Integração com assistente de voz
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Características e benefícios 

Conectividade Bluetooth
Conecte até 2 smartphones ou tablets e reproduza o sinal de um dos dois com 
uma incrível sonoridade 360º.

12 horas de autonomia 
A bateria de íon de Li recarregável proporciona até 12 horas de autonomia para 
o show de música de luz. 

Sonoridade e show de luzes 360°
O show de luzes programável 360° do JBL Pulse 3 define o ambiente e dá vida 
à música de que voce gosta.

À prova d'água padrão IPX7
O Pulse 3 é à prova d'água: resiste a chuva e a respingos e pode até ser 
mergulhado em água.

JBL Connect+
Sinta uma experiência sonora melhor e crie sua própria festa usando a 
tecnologia que permite conectar mais de 100 caixas de som JBL Connect+

Viva-voz
Com o viva-voz e cancelamento de ecos e ruídos, você poderá ouvir chamadas 
de telefone em sua caixa de som com total clareza. Basta apertar um botão. 

Aplicativo JBL Connect
A música de que você gosta vai ter um visual lindo com sequências de luz 
configuráveis e ajustáveis pelo aplicativo JBL Connect.

Integração com assistente de voz
Acesse a Siri ou o Google Now da caixa de som com o simples toque de um 
botão.
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Conteúdo da caixa:
1 x JBL Pulse 3
1 x Adaptador de alimentação de energia
1 x Cabo Micro-USB
1 x Guia de início rápido
1 x Ficha de segurança
1 x Cartão de garantia

Especifi cações técnicas:
  Versão Bluetooth: 4.2

  Padrões suportados: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6 e 
HSP V1.2

  Transdutor: 3 x 40 mm

  Potência de saída: 20 W

  Resposta de frequência: 65 Hz a 20 kHz

  Relação sinal-ruído: ≥80 dB

  Tipo de bateria: Polímero e íon de lítio (3,7 V, 6000 mAh)

  Tempo de carga da bateria: 4,5 horas a 5V e 2,3 A

  Tempo de reprodução de música: Até 12 horas, dependendo 
do volume e do tipo de som 

  Potência do transmissor Bluetooth: 0 a 9 dBm

  Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth:
2.402 a 2.480 GHz

  Modulação do transmissor Bluetooth:
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

  Dimensões (A x L x P): 223 x 92 x 92 (mm)

  Peso: 960 g
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