Przenośny głośnik Bluetooth

Przyczep i odtwarzaj dźwięk.
JBL Clip 2 to ultralekki, ultrawytrzymały i ultrafunkcjonalny głośnik przenośny. Całkowicie
wodoodporny głośnik JBL Clip 2 zapewnia 8 godzin odtwarzania dźwięku w każdym miejscu, na
lądzie i na wodzie. Przesyłaj strumieniowo muzykę bezprzewodowo przez Bluetooth albo podłącz
głośnik do smartfona lub tabletu za pomocą wbudowanego kabla audio. Można też połączyć
ze sobą bezprzewodowo dwa głośniki Clip 2, aby cieszyć się wzmocnionym dźwiękiem. Dzięki
funkcji zestawu głośnomówiącego możesz prowadzić komfortowe rozmowy telefoniczne bez
echa i słyszalnych zakłóceń. Głośnik JBL Clip 2 jest pokryty trwałym materiałem wodoodpornym i
zawdzięcza swoją nazwę ulepszonemu klipsowi, który można przyczepić do ubrania lub plecaka,
wybierając się z głośnikiem w podróż.
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Przenośny głośnik Bluetooth

Specyfikacje techniczne

Cechy i korzyści
Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie danych przez Bluetooth
Bezprzewodowo przesyłaj wysokiej jakości strumień audio ze swojego smartfona lub tabletu.
Akumulator
Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewnia do 8 godzin pracy bez przerwy.

Wersja Bluetooth: 4.2
Obsługiwane profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.6,
HFP V1.6, HSP V1.2
Przetwornik: 1 x 40mm

Zestaw głośnomówiący
Odbieraj połączenia z poziomu głośnika za dotknięciem jednego przycisku — krystalicznie czysta
jakość dźwięku dzięki funkcji tłumienia zakłóceń i usuwania echa.

Moc wyjściowa: 1 x 3W

Wbudowany zaczep
Przyczep głośnik Clip 2 w wygodnym miejscu i weź go ze sobą w drogę.

Rodzaj akumulatora:litowo-polimerowy
(3.7V/730mAh)

Wodoodporność IPX7*
Głośnika można bez obaw używać w deszczu i nie trzeba martwić się, gdy zostanie zachlapany.
Można nawet zanurzać go w wodzie.

Czas ładowania akumulatora:
2.5h @ 5V, 0.5A

Bezprzewodowe połączenie łańcuchowe
Można połączyć ze sobą bezprzewodowo dwa głośniki Clip 2, by cieszyć się wzmocnionym dźwiękiem.
Wbudowany przewód audio 3,5 mm
Jeśli Twój odtwarzacz muzyczny nie obsługuje technologii Bluetooth, wystarczy podłączyć do niego
przewód audio i można cieszyć się muzyką.
Modne materiały
Dzięki trwałemu materiałowi osłaniającemu i wytrzymałej gumowej obudowie głośnik sprawdzi się w
każdych warunkach.

Zawartość zestawu:

Pasmo przenoszenia: 120Hz – 20kHz (-6dB)
Stosunek sygnału do szumu: >80dB

Czas odtwarzania muzyki: do 8 godzin
(w zależności od poziomu głośności i rodzaju
plików)
Moc nadajnika Bluetooth: 0 – 9dBm
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:
2.402 – 2.480GHz
Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK
Wymiary (wys. x szer. x gł.):
141 x 94 x 42 (mm)
Masa: 184g

1 x głośnik JBL Clip 2
1 x kabel micro USB do ładowania
1 x skrócona instrukcja obsługi
1 x arkusz informacji o produkcie
1 x karta gwarancyjna
*Wodoodporność IPX7 oznacza, że głośnik można zanurzyć w wodzie na głębokość do 1 m na maksymalnie 30 minut.
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