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Bärbar Bluetooth-handsfreesats som kan klämmas fast på bilens solskärm

Kör säkert och smart med denna bärbara Bluetooth-handsfreesats.
Dagens förare måste tänka på många saker för att kunna använda sin smartphone säkert i 

bilen. Lagar, leasingavtal och enkel skötsel påverkar beslutsfattandet. JBL TRIP är utvecklad 

med tanke på alla dessa faktorer. HARMANs exklusiva Noice Cancellation-teknologi ger 

kristallklara samtal även med trafik- och vindbrus på vägarna. Navigations- och ADAS-appar 

som iONRaod skickar trådlösa säkerhetsvarningar och vägvalsmeddelanden via Bluetooth, 

samtidigt kan föraren lyssna på bilradion efter lokala nyheter eller trafikmeddelanden. 

Eftersom samtalet kanske inte upphör när du parkerar bilen är TRIP även gjord för att 

vara portabel. Det går snabbt och enkelt att fästa den på solskärmen i en hyrbil eller att ta 

med till hotellrummet, köket eller kontoret för att fortsätta arbeta. Den är byggd med JBL:s 

traditionella förstklassiga ljud och är lika lättanvänd som en Bluetooth-högtalare och spelar 

musik i upp till åtta timmar innan det är dags för laddning.



Funktioner och fördelar 
Den är portabel
Det krävs ingen installation, är enkel att använda i någon annan bil.

Exklusiv patenterad bruselimineringsteknologi
Gör att föraren kan göra kristallklara samtal även med starkt trafik- och vindbrus.

Trådlös Bluetooth-strömning
Trådlöst JBL-kvalitetsljud via Bluetooth. 

Laddningsbart batteri med längre livslängd
Upp till åtta timmars trådlös musik, 20 timmars samtal och 800 timmar standby.

Navigations- och ADAS-uppmaningar från smartphone
Olika navigations- och ADAS-appar kan skicka säkerhetsvarningar och vägvalsmeddelanden 
via Bluetooth, samtidigt som föraren kan fortsätta lyssna på bilradion efter lokala nyheter eller 
trafikuppdateringar.

Stöd för Siri, Google Now
Har stöd för Siri, Google Now från smartphone via Bluetooth.

Detta finns i lådan
JBL Trip

1 x Micro USB-kabel

1 x Säkerhetsblad

1 x Snabbstartguide
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Tekniska specifikationer
 Element: 1 x 40 mm

 Klassad effekt: 3,2 W

 Frekvensomfång: 160 Hz till 20 KHz

 Signal-brus-förhållande: > 80 dB

 Batterityp: Litiumjonpolymer 
(3,8 V, 1 200 mAh)

 Musikspeltid: Upp till 8 timmar 
(beroende på volym och ljudinnehåll)

 Samtalstid: Upp till 20 timmar

 Standby: Upp till 800 timmar

 Anslutningar: Micro USB

 Bluetooth-version: 3,0

 Stöd för: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, 
HFP V1.6, HSP V1.2

 Mått (H x B x D): 134 x 64 x 34 mm

 Vikt: 230 g
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