
Avainominaisuudet

 Kätevä matkakäyttövalmius integroidulla 
karabiinikoukulla

 Erittäin kompakti tehokas ääni

 Langaton Bluetooth®-suoratoisto 

 Vastaa puheluihin sisäänrakennetulla 
mikrofonilla

 5-tuntinen ladattava akku

Luokkansa paras ääni, joka kulkee mukanasi kaikkialle.
JBL Clip on ultrakevyt, ultravahva ja ultratehokas kannettava kaiutin. Tämä pieni tehopakkaus 
tarjoaa 5 tuntia akun käyttöaikaa, joten voit ottaa musiikin mukanasi kaikkialle minne 
menet. Lisäksi voit kytkeä sen helposti mihin tahansa kannettavaan laitteeseen 
3,5 mm integroidulla äänikaapelilla, mutta voit myös käyttää sitä langattomasti 
sen Bluetooth®-toiminnollisuuden avulla, ja toistaa musiikkiasi ilman kaapeleita ja 
johtoja tai jutella ystäviesi kanssa hands-free -kaiutinpuhelintoiminnon avulla. Mutta 
missä JBL Clip todella ansaitsee nimensä, on sen sisäänrakennettu karabiinikoukku, 
jonka avulla voit kiinnittää sen helposti mihin tahansa vaatteisiin ylläsi tai reppuun 
harteillasi. Tien päällä liikkuvat musiikinystävät, kuulkaa tätä: tässä on kannettava 
kaiutin, joka pysyy mukana vauhdissa.
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Pakkauksen sisältö
1 x JBL Clip

1 x Micro USB -kaapeli latausta varten

1 x käyttöturvallisuustiedote

1 x pikaopas

Kuulokkeiden tekniset tiedot
 Tukee: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6, 

HSP V1.2

 Kaiutinelementti: 1 x 40 mm

 Nimellisteho: 3,2 W

 Taajuusvaste: 160 Hz – 20 kHz

 Signaali-kohinasuhde: >80 dB

 Pariston tyyppi: Litiumpolymeeri

 Akun latausaika: 2 t @ 0,5 A

 Kuunteluaika: enintään 5 h (vaihtelee 

äänenvoimakkuuden tason ja äänisisällön 

mukaan) 

 Mitat (K x L x S): 107 x 88 x 42 mm

 Paino: 150 g

Matkakäyttövalmius integroidulla karabiinikoukulla
JBL Clipin vankka karabiinikoukku on suunniteltu kaiuttimen kiinnittämiseksi puseroosi, reppuusi 
tai laukkuusi, ja se pysyy tahdissa vauhdikkaassakin menossa. Clip-kaiuttimen luja rakenne on 
rakennettu kestämään matkakäytössä. Kannettava kaiutin on suojattu kestävällä materiaalilla ja 
kaksinkertaisella ruiskuvalukotelolla, minkä ansiosta se voi laskeutua turvallisesti ja pehmeästi 
silloinkin, kun heität sen reppuusi hieman liian kovakouraisesti.

Erittäin kompakti tehokas ääni
JBL Clip on pieni kooltaan mutta suuri ääneltään. Sen tehokas ja kompakti kaiutinelementti  
toistaa musiikkiasi juuri niin äänekkäästi ja selkeästi kuin haluat, kaikkialla minne sen viet.

Striimaa Bluetooth®-musiikkia ja puheluja langattomasti ja tarkasti
Toista musiikkia tai soita puhelu – langattomasti – hyödyntämällä Clipsin Bluetooth® 
-ominaisuuksia. Kytkentä tapahtuu käden käänteessä, jonka jälkeen voit toistaa musiikkia 
langattomasti kaikista tableteista tai älypuhelimista.

5-tuntinen ladattava akku
Clip-kaiuttimen ladattava akku mahdollistaa musiikin toiston 5 tuntia tauotta - jotta musiikkisi voi 
seurata sinua yhtä pitkään ja yhtä kauas minne ikinä menetkin.


