
Ultrabärbar vattentät högtalare

Funktioner
 Maffigt JBL Original Pro Sound
 Djärv stil och mycket bärbar design
 Uppgraderad integrerad karbinhake
 Vatten- och dammtät enligt IP67
 Trådlös Bluetooth-strömning
 10 timmars batteritid
 Levande färgalternativ

Haka fast och spela.
Cool, bärbar och vattentät. JBL Clip 4 har en livfull och fräsch design och ger ett förvånansvärt 

fylligt JBL Original Pro Sound i ett kompakt paket. Den unika ovala formen passar enkelt i 

handen. Helt inlindad i färgglada tyger och med uttrycksfulla detaljer inspirerade av modernt 

street-mode. Det är lätt att matcha din stil. Den helt integrerade karbinhaken kan hakas fast 

direkt på väskor, bälten eller spännen, så att du kan ta med dig dina favoritlåtar vart som helst. 

Vattentät, dammsäker och upp till 10 timmars speltid. Den är tillräckligt robust för att kunna 

hänga med oavsett vart du tar dig.
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Detta finns i lådan:
1 x JBL Clip 4
1 x USB-kabel typ C
1 x Snabbguide
1 x Garantikort

Tekniska specifikationer
	Element: 40 mm/1,5 tum
	Uteffekt: 5 W RMS
	Frekvensåtergivning: 100 Hz – 20 kHz
	Signal-brusförhållande: >85 dB
	Batterityp: Litiumjonpolymer 3,885Wh 

(motsvarande 3,7V / 1050mAh)
	Batteriladdningstid: 3 timmar (5 V/500 mA)
	Musikspeltid: Upp till 10 timmar (beroende på 

volym och ljudinnehåll)
	Bluetooth®-version: 5.1
	Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Bluetooth®-sändarens frekvensområde: 

2 400–2 483,5 MHz
	Bluetooth®-sändareffekt: ≤ 10 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-sändarmodulering:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Mått (B x H x D):  

86,30 mm x 134,50 mm x 46,0 mm
	Vikt: 0,239 kg

Funktioner och fördelar 
Maffigt JBL Original Pro Sound
JBL Pro-ljudet levererar ett förvånansvärt maffigt ljud och en pumpande bas trots Clip 4:s 
kompakta storlek.

Djärv stil och mycket bärbar design
JBL Clip 4:s ultrabärbara design passar bra ihop med de senaste stilarna, och dess färgglada 
tyger och uttrycksfulla detaljer gör att den ser lika bra ut som den låter.

Uppgraderad integrerad karbinhake
Med en omdesignad karbinhake som är integrerad i själva högtalaren för extra skydd kan du ta 
med dig din JBL Clip 4 överallt, oavsett vart du ska. Haka bara fast den i ett bälte, en rem eller 
ett spänne och utforska världen.

Vatten- och dammtät enligt IP67
Till poolen. Till parken. JBL Clip 4 är vatten- och dammtät enligt IP67, så du kan ta med din 
högtalare överallt.

Trådlös Bluetooth-strömning
Strömma musik trådlöst från din telefon, surfplatta eller någon annan Bluetooth-kompatibel 
enhet.

10 timmars batteritid
Bekymra dig inte över småsaker som att ladda batteriet. JBL Clip 4 ger dig upp till 10 timmars 
speltid med en enda laddning.

Levande färgalternativ
JBL Clip 4 har exklusiva färger inspirerade av de senaste trenderna inom street-mode och 
introducerar helt nya nyanser och kombinationer.
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