Draagbare Bluetooth®-luidspreker

Clip and Play.

Functies

Zoals de JBL Clip 3 is er geen één: het is een unieke ultradraagbare, ultrastevige en

Draadloze Bluetooth® streaming

waterbestendige Bluetooth®-luidspreker, die klein is in formaat maar verrassend groots

10 uur afspeeltijd

geluid produceert. De vernieuwde duurzame en volledig geïntegreerde karabijnhaak hang

IPX7-waterbestendig

je aan je kleding, riemlus of rugzak, waarmee je de Clip 3 jouw maatje maakt voor elk

Geïntegreerde karabijnhaak

outdoor avontuur. De Clip 3 is IPX7-waterbestendig en dankzij de 1000 mAh oplaadbare

Speakerphone

Li-ionbatterij, die 10 uur afspeeltijd biedt, neem je je muziek overal mee naartoe. Met de

Lifestylemateriaal met duurzaam design

ingebouwde ruis- en echo-onderdrukkende speakerphone voer je kristalheldere oproepen
met één druk op de knop.

Draagbare Bluetooth®-luidspreker

Technische specificaties:

Functies en eigenschappen
Draadloze Bluetooth® streaming
Stream je muziek draadloos in hoge kwaliteit vanaf je smartphone of tablet.
10 uur afspeeltijd
Ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij voor een speeltijd van maximaal 10 uur.

Bluetooth®-versie: 4.1
 ndersteuning: A2DP V1.2, AVRCP V1.5,
O
HFP V1.5, HSP V1.2
Omvormer: 1 x 40 mm
Uitgangsvermogen: 3,3WRMS

IPX7-waterbestendig
Geen zorgen meer om regen of vocht: je kunt hem zelfs onderdompelen in water.

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

Geïntegreerde karabijnhaak
Met de volledig geïntegreerde metalen karabijnhaak hang je de luidspreker eenvoudig aan je
rugzak of riemlus.

Type batterij: Lithium-ion polymeer
(3,7 V / 1000 mAh)

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

Afspeeltijd voor muziek: maximaal 10 uur
(afhankelijk van volumeniveau en
audio-inhoud)

Lifestylemateriaal met duurzaam design
De verbeterde, duurzame materialen en de robuuste, rubberen behuizing beschermen de
luidspreker tijdens al je avonturen.

Frequentiebereik Bluetooth®-zender: 2,402
GHz – 2,480 GHz

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Clip 3
1 x Micro USB-kabel voor opladen
1 x Beknopte handleiding
1 x Veiligheidsblad
1 x Garantiebewijs
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Signaal-ruisverhouding: >80 dB

Oplaadtijd voor batterij: 3 uur bij 5V, 0,6A

Vermogen Bluetooth®-zender: 0 - 9 dBm

 odulatie Bluetooth®-zender: GFSK π/4
M
DQPSK 8DPSK
Afmetingen: 137 mm x 97 mm x 46 mm
Gewicht: 220 g
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