
Clip and Play. Løft din musik til næste niveau.

JBL Clip+ er en ultra-let, ultra-robust og ultra-kraftfuld bærbar højttaler. Denne stænksikre 
opgradering til JBL Clip leverer 5 timers spilletid, så du kan tage musikken med dig, hvor end 
du går, over land eller vand. Afspil musik trådløst via Bluetooth, eller slut enheden til enhver 
smartphone eller tablet med det indbyggede lydkabel. Brug højttalertelefonen til at føre 
telefonsamtaler i klar kvalitet uden støj og ekko. JBL Clip+ har fået navn efter den indbyggede 
karabinhage, som let hægtes på dit tøj eller din rygsæk, så du kan nyde den på alle dine eventyr.

Funktioner
 Trådløs afspilning med Bluetooth

 Genopladeligt batteri

 Håndfri mobilsamtaler

 Indbygget karabinhage

 Stænksikker

 Indbygget 3,5 mm-lydkabel

Bærbar Bluetooth-højttaler



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

© 2015 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. JBL er et varemærke 
tilhørende Harman International Industries, Incorporated, registreret i USA og/eller andre lande. Varemærket 
Bluetooth® og de tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af 
sådanne mærker af HARMAN International Industries, Incorporated, foregår under licens. Andre varemærker og 
varebetegnelser tilhører deres respektive ejere. Funktioner, specifikationer og udseende kan ændres uden varsel.

Bærbar Bluetooth-højttaler

Funktioner og Fordele
Trådløs afspilning med Bluetooth
Afspil stereolyd i høj kvalitet fra din smartphone eller tablet.

Genopladeligt batteri
Det indbyggede genopladelige Li-ionbatteri giver op til 5 timers spilletid.

Håndfri mobilsamtaler
Besvar opkald fra din højttaler med et tryk på en knap – i krystalklar kvalitet uden støj og ekko.

Indbygget karabinhage
Hægt Clip+ fast på hvad som helst, og tag den med på dine eventyr.

Stænksikker
Stænksikker betyder, at du ikke længere behøver bekymre dig om regn eller spildte væsker. Du kan 
tilmed rengøre den i rindende postevand. Undgå blot at nedsænke den.

Indbygget 3,5 mm-lydkabel
Ingen Bluetooth? Intet problem! Sæt blot det indbyggede lydkabel i enhver afspiller og nyd musikken 
alligevel. Eller forbind kablet med en anden Clip+ for en endnu større lyd.

Hvad er der i æsken

1 stk. JBL CLIP+ 1 stk. lynstartguide 
1 stk. Micro USB-kabel til opladning 1 stk. garantikort 
1 stk. sikkerhedsark

Tekniske specifikationer
		Bluetooth-version: 3.0

		Understøttelse: A2DP V1.2, AVRCP V1.4,  
HFP V1.6, HSP V1.2

		Transducer: 1 stk. 40 mm

		Udgangseffekt: 3,2 W

		Frekvensområde: 160 Hz – 20 kHz

		Signal til støj-forhold: >80 dB

		Batteritype: Litiumionpolymer (3,7 V, 600 mAh)

		Batterigenopladningstid: 2 timer ved 0,5 A

		Musikafspilningstid: op til 5 timer  
(afhænger af lydstyrke og indhold) 

		Bluetooth-sendeeffekt: 0-4 dBm

		Bluetooth-sendeeffektområde:  
2,402–2,480 GHz

		Bluetooth-sendermodulation:  
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

		Mål (H x B x D): 107 x 88 x 42 mm

		Vægt: 150 g


