
Kiinnitä ja Toista. Vie musiikkisi askelta pidemmälle.

JBL Clip+ on höyhenenkevyt, superluja ja erittäin tehokas kannettava kaiutin. Uusi 
roiskeenkestävä  JBL Clip+ tarjoaa 5 tuntia soittoaikaa, jonka ansiosta voit ottaa musiikin 
mukaasi kaikkialle niin maalla kuin vesillä liikkuessasi. Virtauta musiikkia langattomasti 
Bluetoothin kautta tai yhdistä se mihin tahansa älypuhelimeen tai tablettitietokoneeseen 
oheisrakenteisen audiokaapelin avulla. Käytä kaiutinpuhelinta selkeisiin, kohinattomiin ja 
kaiuttomiin puheluihin. JBL Clip+ saa nimensä sisäänrakennetun jousihakansa mukaan ja 
kiinnittyy vaatteisiisi tai laukkuusi, jotta voit nauttia kaikista seikkailuistasi musiikin kera. 

Ominaisuudet
 Langaton Bluetooth-virtautus

 Ladattava akku

 Kaiutinpuhelin

 Sisäänrakennettu jousihaka

 Roiskeenkestävä

 Oheisrakenteinen 3,5 mm audiokaapeli

Kannettava Bluetooth-kaiutin.
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Kannettava Bluetooth-kaiutin.

Ominaisuudet ja hyödyt
Langaton Bluetooth-virtautus
Suoratoista ääntä langattomasti älypuhelimestasi tai taulutietokoneestasi.

Ladattava akku
Sisäänrakennettu ladattava Li-ion akku tarjoaa jopa 5 tuntia soittoaikaa.

Kaiutinpuhelin
Vastaa puhelimeen kaiuttimellasi vain napin painalluksella – kristallinkirkkaan kuuluvuuden takaa 
kohina- ja kaikuvaimennettu kaiutinpuhelin.

Sisäänrakennettu jousihaka
Kiinnitä Clip+ mihin tahansa sopivaksi katsomaasi paikkaan ja ota se mukaan kaikille seikkailuillesi.

Roiskeenkestävä
Roiskeenkestävä tarkoittaa, ettei sinun tarvitse huolehtia sateesta tai roiskeista. Voit jopa puhdistaa 
laitteen juoksevan veden alla. Älä kuitenkaan upota sitä nesteeseen.

Oheisrakenteinen 3,5 mm audiokaapeli
Eikö Bluetooth ei ole käytettävissä? Ole huoletta, kiinnität vain audiokaapelin mihin tahansa 
äänilähteeseen ja voit nauttia musiikistasi yhtä lailla tai kayttää sitä linkittyäksesi toiseen Clip+ 
-laitteeseen vielä mahtavamman äänentoiston tuottamiseksi.

Pakkauksen sisältö

1 x JBL CLIP+
1 x mikro-USB-kaapeli latausta varten
1 x Pikaopas

1 x Turvallisuustiedote
1 x Takuukortti

Tekniset tiedot
 Bluetooth-versio: 3.0

 Tuki: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6,
HSP V1.2

 Kaiutinelementti: 1 x 40 mm

 Lähtöteho: 3,2 W

 Taajuusvaste: 160Hz – 20kHz

 Signaali-kohina-suhde: >80 dB

 Akkutyyppi: Litiumionipolymeeri
(3,7 V, 600 mAh)

 Akun latausaika: 2 tuntia @ 0.5A

 Musiikin toistoaika: jopa 5 tuntia
(vaihtelee äänenvoimakkuuden tason ja 
audiosisällön mukaan) 

 Bluetooth-lähettimen teho: 0-4 dBm

 Bluetooth-lähettimen taajuusalue:
2,402 – 2,480 GHz

 Bluetooth-lähettimen modulaatio:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK

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

 Paino: 150 g


