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Kannettava Bluetooth handsfree-sarja, joka voidaan kiinnittää auton häikäisysuojaan

Aja turvallisesti, aja fiksusti tämän kannettavan Bluetooth handsfree-
sarjan kanssa.
Tämän päivän kuljettajat kohtaavat monia ongelmia; kuinka käyttää älypuhelinta 

turvallisesti autossa. Paikalliset lait, vuokrasopimukset ja yksinkertainen käytettävyys 

vaikuttavat päätöksentekoprosessiin. JBL Trip on suunniteltu ottaen kaikki nämä tekijät 

huomioon. HARMANin yksinoikeudellinen kohinanvaimennusteknologia mahdollistaa 

kristallinkirkkaat puhelut jopa tien tai tuulen aiheuttamassa melussa. Navigointi ja ADAS-

sovellukset kuten iONRaod lähettävät turvallisuus- ja kääntymiskomentoja Bluetoothin 

kautta; samaan aikaan kuljettaja voi helposti kuunnella autoon asennetusta radiosta 

paikallisia uutisia ja liikennepäivityksiä. Koska keskustelu ei lopu, kun parkkeeraat auton, 

TRIP on myös suunniteltu kannettavaksi. Se kiinnittyy nopeasti vuokra-auton aurinkolippaan 

tai sen voi viedä hotellihuoneeseen, keittiöön tai toimistoon jatkamaan toimintoaan. 

JBL:n audioperinteillä rakennettuna se on yhtä käyttömukava kuin Bluetooth-kaiutin ja voi 

soittaa musiikkia jopa 8 tuntia yhdellä latauksella.



Ominaisuudet ja hyödyt
Se kulkee mukanasi
Ei vaadita asentamista, voidaan helposti käyttää toisessa autossa.

Yksinoikeudella patentoitu kohinanvaimennusteknologia
Antaa kuljettajan nauttia kristallinkirkkaista puheluista jopa tien tai tuulen aiheuttamassa melussa.

Langaton Bluetooth-suoratoisto
Nauti JBL:n laadukkaasta äänentoistosta langattomasti Bluetoothin kautta. 

Laajennettu ladattavan akun toiminta-aika
Jopa 8 tuntia langatonta musiikkia, 20 tuntia puhetta ja 800 tuntia valmiustilaa.

Navigointi- ja ADAS -kehotteet älypuhelimelta
Navigointi- ja ADAS-sovellukset kuten iONRaod lähettävät turvallisuus- ja navigointikomentoja 
Bluetoothin kautta; samaan aikaan kuljettaja voi helposti kuunnella autoon asennetusta radiosta 
paikallisia uutisia ja liikennepäivityksiä.

Tukee sovelluksia Siri, Google Now
Tukee sovelluksia Siri, Google Now, älypuhelimesta Bluetoothin kautta.

Pakkauksen sisältö
JBL Trip

Mikro-USB-kaapeli

turvallisuustiedot

Pikaopas aloitukseen
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Tekniset tiedot
 Kaiutinelementti: 1 x 40mm

 Nimellisteho: 3.2W

 Taajuusvaste 160Hz – 20kHz

 Signaali-kohinasuhde: > 80 dB

 Akkutyyppi: Litiumionipolymeeri
(3,8V, 1200 mAh)

 Musiikin toistoaika: Jopa 8 tuntia
(riippuu äänenvoimakkuudesta
ja äänisisällöstä) 

 Puheaika: Jopa 20 tuntia

 Valmiusaika: Jopa 800 tuntia

 Liitännät: Mikro-USB

 Bluetooth versio: 3.0

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

 Mitat (K x L x S):
134mm x 64mm x 34mm

 Paino: 230g

Kannettava Bluetooth handsfree-sarja, joka voidaan kiinnittää auton häikäisysuojaan
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