
Funktioner
 Den er bærbar

 Eksklusiv, patenteret støjeliminerende 
teknologi

 Trådløs afspilning med Bluetooth

 Genopladeligt batteri med udvidet levetid

 Navigations- og ADAS-meddelelser fra 
smartphone

 Understøtter Siri og Google Nu

Bærbart håndfrit sæt med Bluetooth, der kan klipses på solskyggen i din bil

Kør sikkert og smart med dette bærbare håndfri Bluetooth-sæt.
Som bilist møder du i dag mange udfordringer, når du vil bruge din smartphone i bilen. 

Du skal både tage højde for lovgivning, leasingaftaler og betjening. JBL TRIP er designet 

med alle disse faktorer i tankerne. HARMAN’s eksklusive støjeliminerende teknologi giver 

dig krystalklare telefonopkald, selv når der er støj fra vejen og vinden. Apps til navigation 

og ADAS såsom iONRoad sender sikkerheds- og retningsanvisninger trådløst via Bluetooth. 

Samtidig kan føreren nemt lytte til bilradioen for at få lokale nyheds- eller trafikopdateringer. 

Fordi samtalen ikke altid stopper, når du parkerer, er TRIP også designet til at være bærbar. 

Den er hurtig at montere på solskyggen i en udlejningsbil, og den kan let tages med på 

hotelværelset, i køkkenet eller på kontoret. Produktet er konstrueret med JBL’s berømte 

lyd og fungerer derfor også som en praktisk Bluetooth-højttaler med op til 8 timers spilletid 

mellem hver opladning.
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Tekniske specifikationer
 Transducer: 1 x 40 mm

 Nominel effekt: 3,2 W

 Frekvensområde: 160 Hz – 20 kHz

 Signal til støj-forhold: > 80 dB

 Batteritype: litiumpolymer 
(3,8 V 1.200 mAh)

 Musikafspilningstid: op til 8 timer 
(afhænger af lydstyrke og lydindhold) 

 Opkaldstid: op til 20 timer

 Standbytid: op til 800 timer

 Tilslutning: Micro USB

 Bluetooth-version: 3.0

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

 Mål (H x B x D): 
134 mm x 64 mm x 34 mm

 Vægt: 230 g

Bærbart håndfrit sæt med Bluetooth, der kan klipses på solskyggen i din bil

Funktioner og fordele

Den er bærbar
Intet behov for installation – kan nemt flyttes til en anden bil.

Eksklusiv, patenteret støjeliminerende teknologi
Lader føreren få glæde af krystalklare telefonopkald, selv når der er støj fra vejen og vinden.

Trådløs afspilning med Bluetooth
Nyd den trådløse JBL-kvalitetslyd via Bluetooth. 

Genopladeligt batteri med udvidet levetid
Op til 8 timers trådløs musik, 20 timers taletid og 800 timers standby.

Navigations- og ADAS-meddelelser fra smartphone
Diverse navigations- og ADAS-apps kan sende sikkerheds- og retningsanvisninger via Bluetooth. 
Samtidigt kan føreren nemt lytte til bilradioen for at få lokale nyheder og trafikopdateringer.

Understøtter Siri og Google Nu
Understøtter Siri og Google Nu fra smartphone via Bluetooth.

Hvad er der i æsken
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