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Klips og spill.

JBL Clip 3 er enestående – en unik, ultrabærbar, ultrarobust og vanntett Bluetooth®-

høyttaler som er liten, men med overraskende stor lyd. Den oppgraderte, robuste og helt 

integrerte karabinkroken kan hektes på klær, beltehemper eller ryggsekker, så Clip 3 kan 

være din friluftspartner på alle slags eventyr. Clip 3 er vanntett i kategori IPX7 og leverer ti 

timers spilletid drevet av et oppladbart Li-ion-batteri på 1000 mAh, så du kan ta med deg 

musikken. Innebygget høyttaler med støyreduksjon og ekkokansellering gir deg krystallklare 

samtaler med et tastetrykk.
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Tekniske spesifikasjoner
		Bluetooth®-versjon: 4.1

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

		Element: 1 x 40 mm

		Utgangseffekt: 3,3 WRMS

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

		Signal-til-støy-forhold: >80 dB

		Batteritype: Litium-ion-polymer 
(3,7 V, 1000 mAH)

		Batteriladetid: 3 timer @ 5 V, 0,6 A

		Musikkavspillingstid: opptil ti timer 
(varierer med volumnivå og lydinnhold)

		Bluetooth®-senderstyrke: 0–9 dBm

		Bluetooth®-senders frekvensområde: 
2,402 – 2,480 GHz

		Bluetooth®-senders modulasjon: GFSK, 
π/4 DQPSK, 8DPSK

		Mål: 137 x 97 x 46 mm 

		Vekt: 220 g

Funksjoner og fordeler  

Trådløs Bluetooth®-avspilling
Strøm trådløst musikk med høy kvalitet fra smarttelefon eller nettbrett.

Ti timers spilletid
Innebygd oppladbart Li-ion-batteri gir opptil ti timers spilletid.

Vanntett, kategori IPX7
Ikke tenk på regn eller søl – du kan til og med legge den i vann.

Integrert karabinerkrok
Den helt integrerte karabinerkroken i metall beskytter høyttaleren mot skader og lar deg enkelt 
hekte den fast i en ryggsekk eller beltehempe.

Høyttalertelefon
Ha samtaler fra høyttaleren med et trykk på en knapp – krystallklart takket være en høyttaler 
med støyreduksjon og ekkokansellering.

Livsstilmateriale med robust design
Det forbedrede, slitesterke tekstilmaterialet og robuste gummikabinettet beskytter høyttaleren 
på alle dine eventyr.

Hva inneholder boksen?
1 x JBL Clip 3
1 x Mikro USB-kabel for lading
1 x hurtigstartveiledning
1 x sikkerhetsblad
1 x Garantikort
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