Bärbar Bluetooth®-högtalare

Haka fast och spela.

Funktioner

JBL Clip 3 en unik, ultrabärbar, superrobust och vattentät Bluetooth®-högtalare som

Trådlös Bluetooth®-strömning

utmärker sig tack vare sin lilla storlek och sitt förvånansvärt stora ljud. Den uppgraderade

10 timmars speltid

och tåliga, inbyggda karbinhaken kan fästas på dina kläder, en hälla eller en ryggsäck – Clip

IPX7-vattentät

3 blir din utomhuspartner för alla äventyr. Clip 3 är IPX7-vattentät, har 10 timmars speltid

Inbyggd karbinhake

och drivs av ett laddningsbart litiumjonbatteri på 1 000 mAh som låter dig ta med dig din

Högtalartelefon

musik vart du än är på väg. En inbyggd brus- och ekodämpande högtalartelefon garanterar

Livsstilsmaterial med hållbar design

kristallklara samtal med en enda knapptryckning.

Bärbar Bluetooth®-högtalare

Tekniska speciﬁkationer:

Funktioner och fördelar
Trådlös Bluetooth®-strömning
Strömma trådlöst ljud i hög kvalitet från din mobiltelefon eller surfplatta.

Bluetooth®-version: 4.1

10 timmars speltid
Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri för upp till tio timmars speltid.

Element: 1 x 40 mm

Stöd för: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.5,
HSP V1.2
Uteffekt: 3,3 WRMS

IPX7-vattentät
Sluta oroa dig för regn eller spill, du kan till och med sänka ned den i vatten.

Frekvensåtergivning: 120 Hz – 20 kHz (-6 dB)

Inbyggd karbinhake
Den helt inbyggda metallkarbinhaken skyddar högtalaren från skada och gör det möjligt att
enkelt fästa den vid en ryggsäck eller hälla.

Batterityp: Litiumjonpolymer (3,7 V/1000 mAh)

Högtalartelefon
Besvara samtal från högtalaren med en enkel knapptryckning – kristallklart ljud tack vare den
brus- och ekoeliminerande högtalartelefonen.
Livsstilsmaterial med hållbar design
Det förbättrade rejäla tygmaterialet och det robusta gummihöljet skyddar din högtalare på alla
dina äventyr.

Detta ﬁnns i lådan:

Signal/brus-förhållande: >80 dB
Batteriladdningstid: 3 timmar @ 5 V, 0,6 A
Musikspeltid: Upp till tio timmar (beroende på
volym och ljudinnehåll)
Bluetooth®-sändareffekt: 0–9 dBm
Bluetooth®-sändarens frekvensområde:
2,402–2,480 GHz
Bluetooth®-sändarmodulering:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Mått: 137 x 97 x 46 mm
Vikt: 220 g

1 x JBL Clip 3
1 x Micro USB-kabel för laddning
1 x Snabbguide
1 x Säkerhetsblad
1 x Garantikort
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