
Ultra-bærbar, vandtæt højttaler

Funktioner
 Fyldig JBL Original Pro-lyd
 Fed stil og ultra-bærbart design
 Opgraderet, indbygget karabinhage
 IP67-vandtæt og -støvtæt
 Trådløs afspilning med Bluetooth
 10 timers batteritid
 Flotte farvemuligheder

Klips på, og afspil.
Cool, bærbar og vandtæt. Den friske og iøjnefaldende JBL Clip 4 leverer 10 timers overraskende 

fyldig JBL Original Pro-lyd  i en kompakt indpakning. Den unikke ovale form ligger perfekt i 

hånden. Helt pakket ind i farverigt stof med udtryksfulde detaljer inspireret af tidens street-

fashion, som let matcher din stil. Den fuldt integrerede karabinhage er nem at hægte på tasker, 

bælter eller spænder, så du kan tage dine yndlingssange med overalt. Vandtæt og støvtæt med 

op til 10 timers spilletid. Den er hårdfør nok til at følge dig overalt.



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Hvad er der i æsken:
1 x JBL Clip 4
1 x type C USB-kabel
1 x lynstartguide
1 x garantikort

Tekniske specifikationer:
	Enhed: 40 mm/ 1,5"
	Udgangseffekt: 5 W RMS
	Frekvensområde: 100 Hz - 20 kHz
	Signal-støj-forhold: >85 dB
	Batteritype: Lithium-ion-polymer 3.885Wh 

(svarende til 3.7V / 1050mAh)
	Batteriladetid: 3 timer (5V/500mA)
	Musikspilletid: op til 10 timer (afhænger af 

lydstyrke og indhold)
	Bluetooth®-version: 5.1
	Bluetooth®-profil: A2DP 1,3, AVRCP 1,6
	Bluetooth®-senders frekvensområde: 

2400 – 2483,5 MHz
	Bluetooth®-effekt for sender: ≤ 10 dBm (EIRP)
	Bluetooth®-sendermodulation: GFSK, 

π/4-DQPSK, 8-DPSK
	Mål (B x H x D): 

86,30 mm x 134,50 mm x 46,0 mm
	Vægt: 239 g

Funktioner og fordele 
Fyldig JBL Original Pro-lyd
Med JBL pro-lyd får du overraskende fyldig lyd og kraftfuld bas fra den ultra-kompakte Clip 4.

Fed stil og ultra-bærbart design
JBl Clip 4’s ultra-bærbare design matcher perfekt den nyeste mode. Med farverigt stof og 
udtryksfulde detaljer ser den lige så fantastisk ud, som den lyder.

Opgraderet, indbygget karabinhage
Med en nydesignet karabinhage, der er integreret i selve højttaleren for ekstra beskyttelse, kan 
du tage JBL Clip 4 med overalt. Du kan bare hægte den på et bælte, en strop eller et spænde - 
og gå på opdagelse i verden.

IP67-vandtæt og -støvtæt
Med til poolen. Med i parken. JBL Clip 4 er IP67-vandtæt og -støvtæt, så du kan tage din 
højttaler med overalt.

Trådløs afspilning med Bluetooth
Afspil musik trådløst fra din telefon, tablet eller enhver anden enhed, der understøtter Bluetooth.

10 timers batteritid
Spild ikke tiden med at oplade dit batteri. JBl Clip 4 giver dig op til 10 timers spilletid på en 
enkelt opladning.

Flotte farvemuligheder
JBL Clip 4 har eksklusive farvekombinationer, inspireret af de nyeste streetstyle-tendenser, 
og introducerer helt nye kulører og kombinationer.
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