
Clip and Play
Nieuw innovatief, milieuvriendelijk ontwerp - dezelfde indrukwekkende 

audioprestaties. Maak de wereld een beetje groener met een must-have 

accessoire voor je volgende uitstapje, gemaakt van tot wel 90% post-

consumer gerecycled plastic. De stof van de luidsprekerschermen is 100% 

gerecycled. De fris ogende JBL Clip 4 Eco biedt verrassend vol JBL Original 

Pro Sound in een compact formaat. De unieke ovale vorm past gemakkelijk 

in je hand. De volledig geïntegreerde karabijnhaak kan direct aan zakken, 

riemen of gespen worden vastgemaakt om je favoriete muziek overal mee 

naartoe te nemen. Waterbestendig, stofbestendig en tot 10 uur afspeeltijd. 

Robuust, zodat je de luidspreker op elk avontuur kunt meenemen.

Functies
 � Rijk JBL Original Pro Sound

 � Gedurfde stijl en ultra-draagbaar 
design

 � Geïntegreerde karabijnhaak

 � IP67-waterbestendig en stofdicht

 � Draadloze Bluetooth-streaming

 � Een batterij die 10 uur lang 
meegaat

 � Milieuvriendelijke, gerecyclede 
materialen en verpakking

Ultradraagbare waterbestendige luidspreker
CLIP 4 ECO



Technische specificaties
Algemene specificaties
� Modelnr.: Clip 4
� Transducer: 40 mm/1,5 inch
� Uitgangsvermogen: 5 W RMS
� Ingangsvermogen: DC 5V/1A
� Frequentie bereik: 100 Hz - 20 kHz 
� Signaal-ruisverhouding: > 85 dB
� Type batterij: Li-ion polymeer 3.885 Wh 

(gelijk aan 3,7 V/1050 mAh)
� Oplaadtijd voor batterij: 3 uur 

(5V/500 mA)
� Afspeeltijd voor muziek: tot 10 uur 

(afhankelijk van volumeniveau en audio-
inhoud)

� Type kabel: Type C
� Kabellengte 300 mm 

Specificatie draadloos 
� Bluetooth®-versie: 5.1
� Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
� Frequentiebereik Bluetooth®-zender: 

2400 MHz - 2483,5 MHz
� Vermogen Bluetooth®-zender: ≤ 10 dBm 

(EIRP)
� Modulatie Bluetooth®-zender: GFSK π/4 

DQPSK 8DPSK 

Productafmetingen 
� Afmetingen (b x h x d): 86,3 x 134,5 x 

46,0 mm
� Netto gewicht: 0,239 kg 

Afmetingen verpakking 
� Afmetingen (B x H x D): 145 x 94 x 55 mm
� Bruto gewicht: 0,349 kg
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Functies en eigenschappen
Rijk JBL Original Pro Sound
De Clip 4 Eco levert ondanks zijn compacte formaat een verrassend rijke 
JBL Pro Sound en sterke bas.

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

Geïntegreerde karabijnhaak
Dankzij een verbeterde, in de luidspreker geïntegreerde karabijnhaak voor 
extra bescherming, neem je de JBL Clip 4 Eco altijd en overal mee naartoe. 
Hang hem aan een riem, band of gesp en ga op avontuur.

IP67-waterbestendig en stofdicht
Naar het zwembad. Naar het park. JBL Clip 4 Eco 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 Eco geeft je tot 10 uur 
afspeeltijd bij één keer opladen.

Milieuvriendelijke, gerecyclede materialen en verpakking
Nieuw innovatief, milieuvriendelijk ontwerp - dezelfde rijke JBL Original Pro 
Sound-prestaties. Het ontwerp van de JBL Clip 4 Eco is gemaakt met tot wel 
90% PCR (post-consumer gerecycled) plastic, met 100% gerecycled materiaal 
op het luidsprekerscherm en vermindert de hoeveelheid nieuw plastic dat 
wordt gebruikt aanzienlijk, terwijl de totale CO2-voetafdruk van het product 
wordt beperkt. Daarnaast wordt hij geleverd in een duurzame verpakking 
gemaakt van FSC - gecertificeerd papier bedrukt met soja-inkt.

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

Ultradraagbare waterbestendige luidspreker
CLIP 4 ECO


