
Vesitiivis helposti kannettava kaiutin

Ominaisuudet
 Täyteläinen JBL Original Pro Sound -ääni
 Rohkea tyyli ja helposti kannettava 

muotoilu
 Päivitetty integroitu karabiinihaka
 IP67-luokituksen mukaisesti vesitiivis ja 

pölytiivis
 Langaton Bluetooth-suoratoisto
 10 tunnin akunkesto
 Eloisat värivaihtoehdot

Kiinnitä ja kuuntele.
Tyylikäs, kannettava ja vesitiivis. Eloisan raikkaan näköinen JBL Clip 4 tarjoaa yllättävän 

täyteläistä JBL Original Pro Sound -ääntä kompaktissa muodossa. Ainutlaatuinen soikea muoto 

sopii hyvin käteen. Eriväriset kangasvaihtoehdot ja nykymuotia henkivät ilmeikkäät yksityiskohdat 

mukautuvat vaivattomasti tyyliisi. 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.
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Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Clip 4
1 x USB-C-kaapeli
1 x Pikaopas
1 x Takuukortti

Tekniset tiedot
	Kaiutinelementti: 40 mm / 1,5"
	Antoteho: 5 W RMS
	Taajuusvaste: 100 Hz – 20 kHz
	Häiriöetäisyys: > 85 dB
	Akkutyyppi: Litiumionipolymeeri 3.885Wh 

(vastaa 3.7V / 1050mAh)
	Akun latausaika: 3 tuntia (5 V / 500 mA)
	Musiikin toistoaika: jopa 10 tuntia (vaihtelee 

äänenvoimakkuuden tason ja audiosisällön 
mukaan)
	Bluetooth®-versio: 5.1
	Bluetooth®-profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Bluetooth®-lähettimen taajuusalue:  

2400–2483,5 MHz
	Bluetooth®-lähettimen teho: ≤ 10 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-lähettimen modulaatio:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Mitat (L x K x S):  

86,30 mm x 134,50 mm x 46,0 mm /  
3,4 x 5,3 x 1,8"
	Paino: 0,239 kg / 0,527 lbs

Ominaisuudet ja hyödyt 
Täyteläinen JBL Original Pro Sound -ääni
Kompakti Clip 4 -kaiutin tuottaa yllättävän täyteläisen JBL Pro Sound -äänen ja iskevän 
bassosaundin.

Rohkea tyyli ja helposti kannettava muotoilu
JBL Clip 4 -kaiuttimen helposti kannettava muotoilu sulautuu saumattomasti nykymuotiin. Sen 
värikkäät kankaat ja ilmeikkäät yksityiskohdat varmistavat, että se näyttää yhtä upealta kuin 
kuulostaa.

Päivitetty integroitu karabiinihaka
JBL Clip 4 -kaiuttimessa on uudistettu karabiinihaka, joten se kulkee mukana turvallisesti 
missä tahansa ja milloin tahansa. Kiinnitä vain vyöhön, hihnaan tai solkeen ja lähde tutkimaan 
maailmaa.

IP67-luokituksen mukaisesti vesitiivis ja pölytiivis
Uima-altaan reunalle. Puistoon. JBL Clip 4:n suojausluokka on IP67, eli se on vesitiivis ja 
pölytiivis, joten voit ottaa kaiuttimesi 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 tarjoaa jopa 10 tunnin toistoajan 
yhdellä latauksella.

Eloisat värivaihtoehdot
JBL Clip 4 -kaiuttimien ainutlaatuinen värivalikoima on saanut innoituksensa uusimmista 
katumuodin trendeistä. Esittelyssä on aivan uusia sävyjä ja yhdistelmiä.
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