Ultradraagbare waterbestendige luidspreker

Clip and Play.

Functies

Cool, draagbaar en waterbestendig. De levendige JBL Clip 4 biedt verrassend rijk JBL Original Pro

Rijk JBL Original Pro Sound

Sound in een compacte formaat. De unieke ovale vorm past gemakkelijk in je hand. Uitgevoerd in

Gedurfde stijl en ultra-draagbaar design

veel kleuren met expressieve details die geïnspireerd zijn op de nieuwste trends. Past dus altijd

Verbeterde geïntegreerde karabijnhaak

bij jouw stijl. De volledig geïntegreerde karabijnhaak kan direct aan zakken, riemen of gespen

IP67-waterbestendig en stofdicht

worden vastgemaakt om je favoriete muziek overal mee naartoe te nemen. Waterbestendig,

Draadloze Bluetooth-streaming

stofbestendig en tot 10 uur speeltijd. Robuust, zodat je de luidspreker op elk avontuur kunt

Een batterij die 10 uur lang meegaat

meenemen.

Levendige kleurenopties

Ultradraagbare waterbestendige luidspreker

Functies en eigenschappen

Verpakkingsinhoud:

Rijk JBL Original Pro Sound
De Clip 4 levert ondanks zijn compacte formaat een verrassend rijke JBL Pro Sound
en sterke bas.

1 x JBL Clip 4
1 x Type C USB-kabel
1 x Beknopte handleiding
1 x Garantiebewijs

Gedurfde stijl en ultra-draagbaar design
De ultra-draagbare JBL Clip 4 heeft een eigentijds design, en zijn kleurrijke materialen en
sprekende details zorgen ervoor dat hij er net zo scherp uitziet als dat hij klinkt.

Technische specificaties:

Verbeterde geïntegreerde karabijnhaak
Dankzij een verbeterde, geïntegreerde karabijnhaak voor extra bescherming, neem je de JBL
Clip 4 altijd en overal mee naartoe. Hang de Clip 4 aan een riem, band of gesp
en ga op avontuur.
IP67-waterbestendig en stofdicht
Naar het zwembad. Naar het park. JBL Clip 4 is IP67-waterbestendig en stofdicht, zodat je je
luidspreker overal mee naartoe kunt nemen.
Draadloze Bluetooth-streaming
Stream draadloos muziek vanaf je telefoon, tablet of elk willekeurig apparaat met Bluetooth.
Een batterij die 10 uur lang meegaat
Geen zorgen of je nog genoeg batterij hebt. JBL Clip 4 geeft je tot 10 uur afspeeltijd bij één keer
opladen.
Levendige kleurenopties
JBL Clip 4 heeft unieke, stijlvolle kleuren in allerlei nieuwe combinaties.
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Transducer: 40 mm / 1,5 inch
Uitgangsvermogen: 5 W RMS
Frequentiebereik: 100 Hz - 20 kHz
Signaal-ruisverhouding: > 85 dB
Batterijtype: Lithium-ion polymeer 3,885 Wh
Oplaadtijd voor batterij: 3 uur (5 V/500 mA)
Afspeeltijd voor muziek: maximaal 10 uur
(afhankelijk van volumeniveau en audioinhoud)
Bluetooth®-versie: 5.1
Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Frequentiebereik Bluetooth®-zender:
2400 – 2483,5 MHz
Vermogen Bluetooth®-zender: ≤ 10 dBm
(EIRP)
Modulatie Bluetooth®-zender: GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK
Afmetingen (B x H x D): 86,30 mm x
134,50 mm x 46,0 mm
Gewicht: 0,239 kg / 0,527 lbs
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