
Funktioner i korthet
 Ljud klart för att bära med integrerad 
karbinhake

 Superkompakt högprestandaljud

 Strömma musik trådlöst via Bluetooth® 

 Svara på samtal med inbyggd mikrofon

 5 timmars speltid med uppladdningsbart 
batteri

Klassledande ljud som du kan ta med överallt.
JBL Clip är en superlätt, superrobust och superkraftig portabel högtalare. Detta lilla 
kraftpaket har 5 timmars speltid i det uppladdningsbara batteriet så att musiken kan följa 
med vart du än går. Dessutom kan du enkelt koppla in den till alla portabla enheter med 
dess inbyggda 3,5-mm ljudkabel, och den kan spela trådlöst via Bluetooth®, strömma 
musik utan kablar och du kan prata med dina vänner tack vare högtalartelefonen med 
handsfree-funktion. JBL Clip gör skäl för namnet tack vare den inbyggda karbinhaken 
med vilken du lätt krokar upp den på kläderna du har på dig eller på ryggsäcken. Så alla 
musikälskare som är på språng – lyssna nu: Det finns en portabel högtalare som kan 
hänga med i vilket tempo som helst.
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Vad finns i lådan?
1 x JBL Clip

1 x Micro USB-kabel för uppladdning

1 x Säkerhetsblad

1 x Snabbguide

Specifikationer:
 Stöd för: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, 

HFP V1.6, HSP V1.2

 Element: 1 x 40 mm

 Klassad effekt in: 3,2 W

 Frekvensomfång: 160 Hz–20 kHz

 Signal/brus-förhållande: >80 dB

 Batterityp: Litium-jon Polymer

 Laddningstid för batteriet: 2 timmar 

med 0,5 A

 Musikuppspelningstid: upp till 5 timmar 

(beroende på volym och ljudinnehåll)

 Mått (H x B x D): 107 x 88 x 42 mm

 Vikt: 150 g

Ljud klart för att bära med integrerad krok
Med en robust krok som du kan haka i på kläderna, på ryggsäcken eller på väskan hänger JBL 
Clip med i vilken takt som helst. Robusta Clip står även emot slitage när du är på språng i full fart: 
den portabla högtalaren skyddas av kraftigt material och dubbelgjutet hölje som tar upp stötar 
och slag – även om den kastas runt i ryggsäcken lite väl mycket.

Superkompakt högprestandaljud
JBL Clip är liten i storlek men har stort ljud. Tack vare ett kompakt högprestandaelement spelar 
Clip din musik högt och tydligt precis som du vill ha den, var du än vill ha den.

Strömma Bluetooth®-musik och -samtal trådlöst och med precision
Strömma musik eller ring upp någon – trådlöst – med Clips inbyggda Bluetooth®. Enkelt att ställa 
in så du kan strömma trådlöst från vilken smartphone eller surfplatta som helst.

5 timmars speltid med uppladdningsbart batteri
Clips uppladdningsbara batteri gör att du kan spela för fullt i 5 timmar i följd – så att musiken 
hänger med lika långt och länge som du.


