
Laat u overtuigen
 Ready-to-wear audio met geïntegreerde 
karabijnhaak

 Ultra-compacte high-performance audio

 Muziek draadloos streamen via Bluetooth®

 Gesprekken aannemen met de ingebouwde 
microfoon

 Oplaadbare batterij met speelduur van 5 uur

Best-in-class geluid waar je ook bent.
De JBL Clip is een ultra-lichte, ultra-robuuste en ultra-krachtige draagbare luidspreker. Dit 
kleine krachtige apparaat heeft 5 uur batterijvoeding, waardoor je muziek mee kunt nemen 
waar je ook bent. Je kunt hem eenvoudig aansluiten op elk draagbaar apparaat met de 3,5 
mm geïntegreerde audiokabel en draadloos gebruiken met de Bluetooth® functionaliteit. 
Verder kan je muziek streamen zonder kabels aan te sluiten of met je vrienden spreken via 
de hands-free speakerphone-functie. Maar waar de JBL Clip echt zijn naam aan verdient, 
is de ingebouwde clip, waardoor je hem gemakkelijk kunt vastmaken aan je kleding of 
rugzak. On-the-go muziekliefhebber, hier is een draagbare luidspreker die jouw tempo 
kan bijhouden.
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Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Clip

1 x Micro USB kabel voor opladen

1 x veiligheidsinformatie

1 x Snelstartgids

Specificaties:
 Ondersteunt: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, 
HFP V1.6, HSP V1.2

 Transducer: 1 x 40 mm

 Nominaal opgenomen vermogen: 3.2 W

 Frequentiebereik: 160 Hz – 20 kHz

 Signaal-ruisverhouding: >80 dB

 Type batterij: Lithium-Ion Polymeer

 Oplaadtijd batterij: 2 uur @ 0.5A

 Tijdsduur muziek spelen: tot 5 uur 
(afhankelijk van volume en audio-inhoud) 

 Afmetingen (B x H x L): 107 x 88 x 42 mm

 Gewicht: 150 g

Ready-to-wear audio met geïntegreerde karabijnhaak
Met de robuuste clip kun je de JBL Clip aan je kleding, rugzak of tas vast maken, waar je ook 
bent. De stevige Clip is slijtage-bestendig en bestand tegen je snelle levenstijl: de draagbare 
luidspreker is beschermd met duurzaam materiaal en een dubbele injectie-behuizing waardoor 
hij tegen een stootje kan - ideaal voor als je veel onderweg bent.

Ultra-compacte high-performance audio
De JBL Clip is klein van stuk maar groot in geluid. Met de high performance compacte driver 
levert de Clip krachtig en heldere muziek waar je ook bent en wanneer je ook wilt.

Stream Bluetooth® muziek en gesprekken draadloos en met precisie
Stream je muziek of  voer een telefoongesprek - draadloos - met de Clip’s ingebouwde Bluetooth®. 
Gemakkelijk te gebruiken en je kunt draadloos streamen vanaf een tablet of smartphone.

Oplaadbare batterij met speelduur van 5 uur
Dankzij de draadloze oplaadbare batterij biedt de Clip 5 uur ononderbroken speeltijd, 
waar dan ook.


