
Eigenschappen
 Hij is draagbaar

 Exclusieve gepatenteerde Noise 
Cancellation-technologie

 Muziek streaming via Bluetooth

 Verlengd gebruik van oplaadbare batterij

 Navigatie en ADAS prompts via de 
smartphone

 Ondersteunt Siri, Google Now

Draagbare Bluetooth handsfree-kit die op de zonneklep van uw auto kan worden geklemd

Rij veilig en slim met deze draagbare Bluetooth handsfree kit.
Automobilisten worden tegenwoordig geconfronteerd met veiligheidskwesties bij gebruik van 

een smartphone in de auto. Wetgeving, lease-overeenkomsten en gebruiksvriendelijkheid 

spelen een rol in het kiezen van draagbare audio. Al deze factoren hebben meegespeeld 

in het ontwerp van de JBL TRIP. HARMAN’s exclusieve Voice Cancellation-technologie zorgt 

voor kristalheldere telefoongesprekken, zelfs met lawaai van de weg of de wind. Apps op u 

smartphone zoals navigatie and iONRoad, kunt u veilig gebruiken via Bluetooth. De bestuurder 

kan gelijktijdig naar de autoradio luisteren voor lokaal nieuws en verkeersberichten. 

Omdat het gesprek niet stopt wanneer u parkeert, is de TRIP ook ontworpen om mee te nemen. 

U kunt hem gemakkelijk bevestigen aan de zonneklep van een huurauto of meenemen naar 

uw hotelkamer, keuken of kantoor terwijl u werkt. Net zo comfortabel als een Bluetooth-

luidspreker en met het befaamde JBL-geluid. U kunt bovendien 8 uur naar muziek luisteren 

voordat u weer moet opladen.



© 2015 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een handelsmerk 
van HARMAN International Industries, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
Het Bluetooth®-woordmerk en logo zijn gedeponeerde handelsmerken en zijn eigendom van Bluetooth SIG, 
Inc en ieder gebruik van deze merken door HARMAN International Industries, Incorporated is onder licentie. 
Andere handelsmerken en merknamen zijn die van hun respectievelijke eigenaren. Opties, specifi caties en 
vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Eigenschappen en pluspunten
Hij is draagbaar
Geen installatie vereist – kan gemakkelijk worden gebruikt in iedere auto.

Exclusieve gepatenteerde Noise Cancellation-technologie
Stelt automobilisten in staan te genieten van kristalheldere telefoongesprekken, zelfs met het 
lawaai van wegverkeer of wind.

Draadloze Bluetooth Streaming
Geniet draadloos van JBL-kwaliteit geluid via Bluetooth.

Verlengd gebruik van oplaadbare batterij
Tot 8 uur draadloze muziek, 20 uur spreken en 800 uur stand-by.

Navigatie en ADAS prompts via de smartphone
Diverse navigatie en ADAS apps kunnen veiligheid- en navigatieprompts versturen via Bluetooth. 
De bestuurder kan naar de autoradio blijven luisteren voor lokaal nieuws en verkeersberichten.

Ondersteunt Siri, Google Now
Ondersteunt Siri, Google Now vanaf smartphones via Bluetooth.

Verpakkingsinhoud
JBL Trip

Micro USB-kabel

Veiligheidsinformatie

Snelstartgids

Technische specifi caties
 Transducer: 1 x 40mm

 Nominaal vermogen: 3,2W

 Frequentiebereik: 160Hz tot 20KHz

 Signaal-ruisverhouding: > 80 dB

 Type batterij: Lithium-ion polymeer
(3,8V, 1200mAh)

 Muziekafspeeltijd: Tot maximaal 8 uur 
(afhankelijk van volumeniveau en
audio-inhoud)

 Beltijd: Tot maximaal 20 uur

 Standby tijd: Tot maximaal 800 uur

 Aansluitingen: Micro-USB

 Bluetooth versie: 3.0

 Ondersteuning: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, 
HFP V1.6, HSP V1.2

 Afmetingen (B x H x L):
134mm x 64mm x 34mm

 Gewicht: 230g
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