
Kiinnitä ja kuuntele
Uusi innovatiivinen ympäristöystävällinen muotoilu – sama suuri ääniteho. 

Voit auttaa tekemään maailmasta hieman vihreämmän tarvikkeella, 

joka sopii erinomaisesti seuraavalle retkellesi: se on valmistettu jopa 

90-prosenttisesti kierrätysmuovista, ja kaiutinritilä on 100-prosenttisesti 

kierrätettyä kuitua. Eloisan ja pirteän näköisestä JBL Clip 4 Eco 

-kaiuttimesta lähtee yllättävän voimakas JBL Original Pro Sound ääni 

kompaktissa paketissa. Ainutlaatuinen soikea muoto sopii hyvin käteen. 

Täysin integroidun karabiinihaan ansiosta kaiuttimen saa nopeasti kiinni 

laukkuun, vyöhön tai solkeen, joten voit ottaa lempimusiikkisi mukaasi minne 

tahansa. Kaiutin on vesi- ja pölytiivis, tarjoaa jopa 10 tunnin soittoajan ja on 

tarpeeksi kestävä retkelle kuin retkelle.

Ominaisuudet
 � Täyteläinen JBL Original Pro 

Sound -ääni

 � Rohkea tyyli ja helposti 
kannettava muotoilu

 � Kiinteä karbiinihaka

 � IP67-luokituksen mukaisesti vesi- 
ja pölytiivis

 � Langaton Bluetooth-suoratoisto

 � 10 tunnin akunkesto

 � Ympäristöystävälliset kierrätetyt 
materiaalit ja pakkaus

Vesitiivis helposti kannettava kaiutin
CLIP 4 ECO



Tekniset tiedot:
Yleiset tekniset tiedot

 � Mallinro: Clip 4
 � Kaiutinelementti: 40 mm / 1,5”
 � Antoteho: 5 W RMS
 �  Virtalähteen tuloliitäntä: DC 5 V / 1 A
 � Taajuusvaste: 100 Hz – 20 kHz 
 � Häiriöetäisyys: > 85 dB
 � Akun tyyppi: Litiumionipolymeeriakku 

3,885 Wh (vastaa arvoja 3,7 V / 
1 050 mAh)

 � Akun latausaika: 3 tuntia (5 V / 500 mA)
 � Musiikin toistoaika: jopa 10 tuntia 

(riippuu äänenvoimakkuuden tasosta ja 
audiosisällöstä)

 � Johdon tyyppi: C-tyyppi
 � Kaapelin pituus: 300 mm

Langattoman yhteyden tiedot
 � Bluetooth®-versio: 5.1
 � Bluetooth®-profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
 � Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 

2 400–2 483,5 MHz
 � Bluetooth®-lähettimen teho: ≤ 10 dBm 

(EIRP)
 � Bluetooth®-lähettimen modulaatio: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8DPSK 

Tuotteen mitat 
 � Mitat (L x K x S): 86,3 x 134,5 x 46 mm
 � Nettopaino: 0,239 kg

Pakkauksen mitat 
 � Mitat (L x K x S): 145 x 94 x 55 mm
 � Bruttopaino: 0,349 kg
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Ominaisuudet ja hyödyt
Täyteläinen JBL Original Pro Sound -ääni
Kompaktista Clip 4 Eco -kaiuttimesta kuuluu yllättävän täyteläinen JBL Pro 
Sound -ääni sekä jykevät bassot.

Rohkea tyyli ja helposti kannettava muotoilu
JBL Clip 4 Eco -kaiutin on muotoiltu helposti kannettavaksi ja se sulautuu 
saumattomasti viimeisimpään muotiin. Kaiuttimen värikkäät tekstiilit sekä 
ilmeikkäät yksityiskohdat varmistavat, että se näyttää yhtä upealta kuin 
kuulostaakin.

Kiinteä karbiinihaka
JBL Clip 4 Eco -kaiuttimen kiinteää karabiinihakaa on uudistettu – näin se 
kulkee mukana turvallisesti aina ja kaikkialla. Se tarvitsee vain napsauttaa 
vyöhön, hihnaan tai solkeen – ja sitten vain maailmaa tutkimaan.

IP67-luokituksen mukaisesti vesi- ja pölytiivis
Uima-altaan reunalle. Puistoon. JBL Clip 4 Eco:n suojausluokka on IP67 – se 
on siis vesi- ja pölytiivis, joten kaiuttimen voi ottaa mukaan minne vain.

Langaton Bluetooth-suoratoisto
Suoratoista musiikkia langattomasti puhelimellasi, tabletillasi tai millä 
tahansa muulla Bluetooth-laitteella.

10 tunnin akunkesto 
Älä stressaa pikkujutuista, kuten akun lataamisesta. JBL Clip 4 Eco -kaiutin 
tarjoaa jopa kymmenen tuntia toistoaikaa yhdellä latauksella.

Ympäristöystävälliset kierrätetyt materiaalit ja pakkaus
Uusi innovatiivinen ympäristöystävällinen muotoilu – sama täyteläinen 
JBL Original Pro Sound -äänentoisto. JBL Clip 4 Eco on valmistettu jopa 
90-prosenttisesti kierrätysmuovista, ja kaiutinritilä on 100 % kierrätettyä 
kuitua – kaiuttimessa on siis merkittävästi vähemmän ensiömuovia ja 
se pienentää samalla tuotteen kokonaishiilijalanjälkeä. Lisäksi kaiutin 
toimitetaan kestävästi tuotetussa, soijamusteella painetusta FSC-
sertifioidusta paperista valmistetussa pakkauksessa.

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Clip 4
1 x USB-C-kaapeli
1 x Pikaopas
1 x takuukortti
1 x turvallisuustiedote

Vesitiivis helposti kannettava kaiutin
CLIP 4 ECO


