
Sæt fast og afspil.
JBL Clip 2 er en ekstremt let, robust og kraftfuld bærbar højttaler. JBL Clip 2 er helt vandtæt og 
giver 8 timers spilletid, så du kan tage din musik med dig overalt, til lands eller til vands. Afspil 
musik trådløst via Bluetooth, eller sæt den i en smartphone eller tablet med det medfølgende 
lydkabel. Du kan også trådløst forbinde to Clip 2-højttalere med hinanden for kraftigere lyd. Brug 
den håndfri funktion til klare mobilsamtaler uden støj og ekko. JBL Clip 2 er dækket af robust, 
vandtæt stof og lever op til sit navn med den opgraderede karabinhage. Du kan let fastgøre 
højttaleren til tøjet eller rygsækken og tage den med på alle dine eventyr.
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Tekniske specifikationer
		Bluetooth-version: 4.2

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

		Enhed: 1 x 40mm

		Udgangseffekt: 1 x 3W

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

		Signal-støj-forhold: >80dB

		Batteritype:Lithium-ion-polymer 
(3.7V/730mAh)

		Batteri-opladetid: 2.5 timer @ 5V, 0.5A

		Musikspilletid: op til 8 timer (afhænger af 
lydstyrke og indhold)

		Bluetooth-sendereffekt: 0 – 9dBm

		Frekvensområde for Bluetooth-sender: 
2.402 – 2.480GHz

		Bluetooth-sendermodulation: GFSK, 
π/4 DQPSK, 8DPSK

		Mål (H x B x D): 141 x 94 x 42 (mm)

		Vægt: 184g
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Funktioner og fordele
Trådløs afspilning med Bluetooth
Afspil trådløst stereolyd i høj kvalitet fra din smartphone eller tablet.

Opladeligt batteri
Det indbyggede, genopladelige Li-ionbatteri giver op til 8 timers spilletid.

Højttalertelefon
Besvar krystalklare opkald fra din højttaler med et tryk på en knap – takket være højttalertelefonen 
uden støj eller ekko.

Indbygget karabinhage
Hægt Clip 2 fast på hvad som helst, og tag den med på dine eventyr.

Vandtæt (IPX7)*
Nu behøver du ikke længere bekymre dig om regn eller spild; du kan endda nedsænke Clip 2 i vand.

Trådløs serieforbindelse
Du kan trådløst forbinde to Clip 2-højttalere med hinanden for kraftigere lyd. 

Indbygget 3,5 mm-lydkabel
Hvis din musikafspiller ikke har Bluetooth, kan du tilslutte lydkablet og nyde din musik alligevel.

Lækre materialer, som matcher din livsstil
Med sit robuste stofmateriale og solide gummikabinet overlever højttaleren alle dine eventyr.

Hvad er der i æsken
1 stk. JBL Clip 2
1 stk. Micro USB-kabel til opladning
1 stk. lynstartguide
1 stk. sikkerhedsark
1 stk. garantikort

*Begrebet ‘IPX7-vandtæt’ defineres ved, at højtaleren kan nedsænkes i vand til en dybde på 1 m i op til 30 minutter.
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