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Kiinnitä ja kuuntele.

JBL Clip 3 on ainutlaatuinen ultrakannettava, hyvin kestäväksi rakennettu ja vedenkestävä 

Bluetooth®-kaiutin, joka on pieni, mutta silti ääneltään tehokas. Kestävä, täysin integroitu 

ripustinlenkki kiinnittyy vaatteisiin, vyöhön tai reppuun, joten Clip 3 sopii täydellisesti 

seikkailuun kuin seikkailuun. Clip 3 on IPX7-vesitiivis, ja sen soittoaika on jopa 10 tuntia 

1 000 mAh:n ladattavan litiumioniakun ansiosta. Musiikki kulkee siis helposti mukana. 

Sisäänrakennettu kohinan- ja kaikuvaimennuksen sisältävä kaiutinpuhelin mahdollistaa 

kristallinkirkkaat puhelut yhdellä napinpainalluksella.

Kannettava Bluetooth®-kaiutin
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Tekniset tiedot:
		Bluetooth®-versio: 4.1

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

		Kaiutinelementti: 1 x 40 mm

		     Lähtöteho: 3,3 WRMS

		Taajuusvaste: 120 Hz – 20 kHz (-6 dB)

		Häiriöetäisyys: > 80 dB

		Akkutyyppi: Litiumioni-polymeeri  
(3,7 V / 1 000 mAh)

		Akun latausaika: 3 tuntia @ 5 V, 0,6 A

		Musiikin toistoaika: jopa 10 tuntia (vaihtelee 
äänenvoimakkuuden tason ja audiosisällön 
mukaan)

		Bluetooth®-lähettimen teho: 0–9 dBm

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

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

		Mitat: 137 x 97 x 46 (mm) \ 5,4 x 3,8 x 1,8 
(tuumaa)

		Paino: 220 g \ 0,49 lbs

Ominaisuudet ja hyödyt 

Langaton Bluetooth®-suoratoisto
Suoratoista ääntä langattomasti älypuhelimestasi tai tabletistasi.

10 tunnin soittoaika
Sisäänrakennettu ladattava Li-ion-akku tarjoaa jopa 10 tuntia soittoaikaa.

IPX7-vesitiivis
Ei enää huolta sateesta tai roiskeista: laitteen voi jopa upottaa veteen.

Integroitu ripustinlenkki
Täysin integroitu metallinen ripustinlenkki suojaa kaiutinta vahingoilta, ja sen avulla voit 
helposti kiinnittää sen reppuun tai vyöhön.

Kaiutinpuhelin
Vastaa kristallinkirkkaisiin puheluihin kaiuttimellasi vain napin painalluksella – kuuluvuuden 
takaa kohinaa ja kaikua vaimentava kaiutinpuhelin.

Lifestyle-materiaali ja kestävä rakenne
Seikkailitpa missä tahansa, kaiutin kestää matkassasi lujan kankaan ja kotelon vahvan 
kumimateriaalin ansiosta.

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Clip 3
1 x mikro-USB-kaapeli latausta varten
1 x Pikaopas
1 x Turvallisuustiedote
1 x Takuukortti

Kannettava Bluetooth®-kaiutin


