
Clip and play.
De JBL Clip 2 is een ultra-lichte, ultra-robuuste en ultra-krachtige draagbare luidspreker. De 
volledig waterbestendige JBL Clip 2 heeft een afspeeltijd van 8 uur, zodat je overal waar je gaat 
je muziek mee kunt nemen, zowel op het water als op het land. Stream draadloos muziek via 
Bluetooth of sluit hem met de geïntegreerde audiokabel aan op een smartphone of tablet. Je 
kunt twee Clip 2-luidsprekers draadloos met elkaar verbinden om te genieten van nog meer 
volume. Met de speakerphone voer je duidelijke telefoongesprekken, zonder ruis of echo. De JBL 
Clip 2 heeft een duurzame, waterbestendige behuizing en ontleent z’n naam aan de verbeterde 
karabijnhaak waarmee je hem voor elk avontuur aan je kleding of rugzak kunt bevestigen.

Functies
 Draadloze Bluetooth streaming

 Oplaadbare batterij

 Speakerphone

 Ingebouwde karabijnhaak

 IPX7-waterbestendig

 Draadloze serieschakeling

 Geïntegreerde 3,5mm audiokabel

 Lifestyle-materialen
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Technische specifi caties
  Bluetooth-versie: 4.2

  Ondersteuning: A2DP V1.3, AVRCP V1.6,
HFP V1.6, HSP V1.2

  Omvormer: 1 x 40mm

  Uitgangsvermogen: 1 x 3W

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

  Signaal-ruisverhouding: >80dB

  Type batterij: Lithium-ion polymeer 
(3.7V/730mAh)

  Oplaadtijd batterij: 2.5 uur @ 5V, 0.5A

  Afspeeltijd voor muziek: tot 8 uur (afhankelijk 
van volume en inhoud)

  Vermogen Bluetooth-zender: 0 – 9dBm

  Frequentiebereik Bluetooth-zender:
2.402 – 2.480GHz

  Modulatie Bluetooth-zender: GFSK, π/4 
DQPSK, 8DPSK

  Afmetingen (H x B x D): 141 x 94 x 42 (mm)

  Gewicht: 184g
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Functies en eigenschappen
Draadloze Bluetooth streaming
Stream je muziek draadloos in hoge kwaliteit vanaf je smartphone of tablet.

Oplaadbare batterij
Ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij voor maximaal 8 uur afspeeltijd.

Speakerphone
Beantwoord telefoontjes met één druk op de knop – kristalhelder dankzij de ruis- en echovrije 
speakerphone.

Ingebouwde karabijnhaak
Haak de Clip 2 aan alles wat mogelijk is en neem hem mee op al je avonturen.

IPX7-waterbestendig*
Geen zorgen meer om regen of vocht: je kunt de Clip 2 zelfs onderdompelen in water.

Draadloze serieschakeling
Je kunt twee Clip 2-luidsprekers draadloos met elkaar verbinden om te genieten van nog meer volume. 

Geïntegreerde 3,5mm audiokabel
Als je muziekspeler niet over Bluetooth beschikt, gebruik je de audiokabel om toch van je muziek te 
kunnen genieten.

Lifestyle-materialen
Door de duurzame materialen en de robuuste rubberen behuizing overleeft de luidspreker al je 
avonturen.

Verpakkingsinhoud
1 x JBL Clip 2
1 x Micro USB-kabel voor opladen
1 x Beknopte handleiding
1 x Veiligheidsblad
1 x Garantiebewijs

*Waterbestendig volgens IPX7 betekent dat de luidspreker gedurende maximaal 30 minuten op 1 m diepte onder water kan worden 
gehouden.
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