
Oplev det selv
 Lyd med integreret karabinhage

 Ultrakompakt og højtydende lyd

 Stream din musik trådløst via Bluetooth® 

 Besvar opkald med den indbyggede mikrofon

 5-timers genopladelig batteritid

Bedste lyd i sin klasse - følger dig overalt.

JBL Clip er en ultralet, ultrarobust og ultrakraftig bærbar højttaler. Den lille kraftkarl spiller 

op til 5 timer på batteriet, så du kan tage musikken med dig overalt. Du kan nemt tilslutte 

enhver bærbar enhed med det integrerede 3,5 mm lydkabel. Men du kan også afspille 

musikken trådløst ved hjælp af Bluetooth®. Eller tage en snak med vennerne, for JBL Clip er 

også til håndfri mobil-samtaler. Med den indbyggede karabinhage lever Clip virkelig op til 

sit navn. Du kan let hægte den på din rygsæk eller dit tøj. En stærk nyhed til alle, der elsker 

at tage lyden med sig - og gøre musikken mobil.
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Hvad er der i æsken:
1 x JBL Clip

1 x mikro-USB-kabel til opladning

1 x sikkerhedsark

1 x lynguide

Tekniske specifikationer:
 Understøttelse: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, 
HFP V1.6, HSP V1.2

 Enhed: 1 x 40 mm

 Nominel effektindgang: 3,2 W

 Frekvensområde: 160 Hz – 20 kHz

 Signal til støj-forhold: >80 dB

 Batteritype: Lithium-ion-polymer

 Batteriopladningstid: 2 timer ved 0,5 A

 Musikafspilningstid: op til 5 timer (varierer 
efter lydstyrkeniveau og lydindhold) 

 Mål (H x B x D): 107 x 88 x 42 mm

 Vægt: 150 g

Lyd med integreret karabinhage
JBL Clip er udstyret med en robust karabinhage, der med et snuptag hægtes på din taske eller 
dit tøj, så du er sikker på at have lyden med dig overalt. Den robuste konstruktion beskytter 
mod slidtage, når du er på farten. Højttaleren er udført i holdbart materiale med et dobbelt 
beskyttelseslag, så den lander sikkert og blødt, selv når den bliver kastet lidt for hårdt ned i 
rygsækken.

Ultrakompakt og højtydende lyd
JBL Clip er lille i størrelse men stor i lyden. Med sin højtydende, kompakte enhed, kan den levere

din musik så stærkt og tydeligt, som du har brug for, ligegyldigt hvor du tager den hen.

Brug Bluetooth® til at streame musik og foretage opkald trådløst
Stream din musik eller foretag telefonopkald med Clips indbyggede Bluetooth®. Forbindelsen 
er nem at sætte op, og du kan streame trådløst fra enhver tablet eller smartphone.

5-timers genopladeligt batteri
Med Clips genopladelige batteri kan du afspille i 5 timer uden pause - så din musik er med dig 
hele vejen.


