
Kläm fast och spela. Ta med musik överallt.

JBL Clip+ är en superlätt, superrobust och superkraftig portabel högtalare. Den stänksäkra 
uppgraderade JBL Clip ger fem timmars speltid så att din musik kan hänga med var du än 
ska, över land eller över vatten. Strömma musik trådlöst via Bluetooth eller koppla in den till 
en smartphone eller surfplatta med den integrerade ljudkabeln. Använd högtalartelefonen 
för klara, tydliga, brus- och ekofria telefonsamtal. JBL Clip+ har fått namnet tack vare den 
fasta karbinkroken som kan klämmas fast i kläderna eller på ryggsäcken så att du kan 
fortsätta dina äventyr. 
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Bärbar Bluetooth-högtalare



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

Laddningsbart batteri
Inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri för upp till fem timmars speltid.

Högtalartelefon
Besvara samtal från högtalaren med ett enkelt knapptryck – kristallklart ljud tack vare den brus- och 
ekofria högtalartelefonen.

Fast karbinkrok
Haka fast Clip+ på vad som än passar och ta med den på alla dina äventyr.

Stänksäker
Stänksäker innebär att du inte behöver bekymra sig för regn eller att spilla, den går till och med att 
rengöra under rinnande kran. Se bara till att den inte sänks ner i vätska.

Integrerad 3,5 mm ljudkabel
Det är inga bekymmer om inte Bluetooth finns, koppla bara in ljudkabeln direkt i enheten och spela 
din musik precis som vanligt eller seriekoppla ytterligare en Clip+ för fylligare ljud.

Detta finns i lådan

1 x JBL CLIP+ 
1 x Micro USB-kabel för laddning 
1 x Snabbguide

1 x Säkerhetsblad 
1 x Garantikort

Tekniska specifikationer
		Bluetooth-version: 3,0

		Stöd för: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6, 
HSP V1.2

		Element: 1 x 40 mm

		Uteffekt: 3,2 W

		Frekvensomfång: 160 Hz – 20 kHz

		Signal/brus-förhållande: >80 dB

		Batterityp: Litiumjonpolymer (3,7 V, 600 mAh)

		Laddningstid för batteriet: 2 timmar @ 0,5 A

		Musikspeltid: Upp till 5 timmar 
(beroende på volym och ljudinnehåll) 

		Bluetooth-sändarens effekt: 0-4 dBm

		Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 
2,402 – 2,480 GHz

		Bluetooth-sändarens modulering: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

		Mått (H x B x D): 107 x 88 x 42 mm

		Vikt: 150 g
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