Bærbar Bluetooth®-højttaler

Klips på og afspil.

Funktioner

JBL Clip 3 er en unik, ultrabærbar og vandtæt Bluetooth®-højttaler, som til trods for dens

Trådløs afspilning med Bluetooth®

lille størrelse har en overraskende stor lyd. Den opgraderede, robuste og fuldt integrerede

10 timers afspilningstid

karabinhage kan fæstnes til dit tøj, en bæltestrop eller en rygsæk – Clip 3 er din udendørs

Vandtæt (IPX7)

ledsager til ethvert eventyr. Clip 3 er IPX7-vandtæt og giver dig 10 timers afspilningstid med

Integreret karabinhage

et 1.000 mAh genopladeligt Li-ion-batteri, så du kan tage din musik med dig. En indbygget

Højttalertelefon

støj- og ekkoreducerende højttalertelefon giver dig krystalklare opkald med et tryk på en

Livsstilsmateriale med holdbart design

knap.

Bærbar Bluetooth®-højttaler

Tekniske speciﬁkationer:

Funktioner og fordele
Trådløs afspilning med Bluetooth®
Afspil trådløst stereolyd i høj kvalitet fra din smartphone eller tablet.
10 timers afspilningstid
Det indbyggede, genopladelige Li-ion-batteri giver op til 10 timers spilletid.
Vandtæt (IPX7)
Nu behøver du ikke længere bekymre dig om regn eller spild; du kan endda nedsænke den i
vand.
Integreret karabinhage
Den fuldt integrerede metalkarabinhage beskytter højttaleren mod skader og fastgøres let til en
rygsæk eller bæltestrop.
Højttalertelefon
Besvar krystalklare opkald fra din højttaler med et tryk på en knap takket være den støj- og
ekkoreducerende højttalertelefon.
Livsstilsmateriale med holdbart design
Det forbedrede, holdbare stofmateriale og robuste gummikabinet beskytter din højttaler på alle
dine eventyr.

Hvad er der i æsken:

Bluetooth®-version: 4.1
Understøttelse: A2DP V1.2, AVRCP V1.5,
HFP V1.5, HSP V1.2
Enhed: 1 x 40 mm
Udgangseffekt: 3,3 WRMS
Frekvensområde: 120 Hz – 20 kHz (-6 dB)
Signal-støj-forhold: >80 dB
Batteritype: Litium-ion-polymer
(3,7 V/1.000 mAh)
Batteriopladningstid: 3 timer @ 5 V, 0,6 A
Musikafspilningstid: op til 10 timer
(afhænger af lydstyrke og indhold)
Bluetooth®-sendereffekt: 0-9 dBm
Bluetooth®-senders frekvensområde:
2,402 – 2,480 GHz
Bluetooth®-sendermodulation:
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Mål: 137 x 97 x 46 (mm)
Vægt: 220 g

1 x JBL Clip 3
1 x Micro USB-kabel til opladning
1 x lynstartguide
1 x sikkerhedsark
1 x garantikort
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