Przenośny głośnik Bluetooth®

Przyczep i odtwarzaj muzykę.
Ten niepowtarzalny i wyjątkowy głośnik Bluetooth® JBL Clip 3 jest ultraprzenośny,
ultrawytrzymały i wodoodporny, a ponadto wytwarza zaskakująco potężny dźwięk pomimo
niewielkich rozmiarów. Ulepszony i trwały karabińczyk wbudowany w głośnik Clip 3
umożliwia jego przyczepienie do ubrań, paska lub plecaka, dzięki czemu stanie się on Twoim

Cechy
Bezprzewodowe przesyłanie
strumieniowe przez Bluetooth®
10 godzin odtwarzania muzyki
Wodoodporność IPX7

towarzyszem przygód na świeżym powietrzu. Głośnik Clip 3 posiada wodoszczelną obudowę

Wbudowany karabińczyk

o stopniu ochrony IPX7, może działać przez 10 godzin i jest zasilany przez akumulator

Tryb głośnomówiący

litowo-jonowy o pojemności 1000 mAh, dlatego muzykę możesz zawsze zabrać ze sobą.

Modny materiał i trwała konstrukcja

Wbudowany zestaw głośnomówiący z funkcją tłumienia zakłóceń i usuwania echa pozwala
za naciśnięciem jednego przycisku uzyskać krystalicznie czysty dźwięk podczas rozmów.

Przenośny głośnik Bluetooth®

Specyﬁkacje techniczne:

Cechy i korzyści
Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth®
Bezprzewodowo przesyłaj wysokiej jakości strumień audio ze swojego smartfona lub tabletu.
10 godzin odtwarzania muzyki
Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewnia do 10 godzin odtwarzania muzyki.
Wodoodporność IPX7
Głośnika można bez obaw używać w deszczu i nie trzeba martwić się, gdy zostanie zachlapany.
Można go nawet zanurzać w wodzie.
Wbudowany karabińczyk
W pełni zintegrowany metalowy karabińczyk chroni głośnik przed uszkodzeniem i umożliwia
łatwe przyczepienie do plecaka lub paska.
Tryb głośnomówiący
Odbieraj połączenia z poziomu głośnika za dotknięciem jednego przycisku i ciesz się
krystalicznie czystym dźwiękiem dzięki funkcji tłumienia zakłóceń i usuwania echa.
Modny materiał i trwała konstrukcja
Dzięki ulepszonemu, trwałemu materiałowi osłaniającemu i wytrzymałej gumowej obudowie
głośnik sprawdzi się w każdych warunkach.

Zawartość zestawu:
1 x głośnik JBL Clip 3
1 x kabel micro USB do ładowania
1 x skrócona instrukcja obsługi
1 x karta charakterystyki
1 x karta gwarancyjna
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Wersja Bluetooth®: 4.1
Obsługiwane profile: A2DP v1.2, AVRCP v1.5,
HFP v1.5, HSP v1.2
Przetwornik: 1 x 40 mm
Moc: RMS 3,3 W
Pasmo przenoszenia: 120 Hz – 20 kHz (-6 dB)
Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
Rodzaj akumulatora: litowo-polimerowy
(3,7 V/1000 mAh)
Czas ładowania akumulatora:
3 godziny @ 5 V; 0,6 A
Czas odtwarzania muzyki: do 10 godzin
(zależnie od głośności i odtwarzanych treści)
Moc nadajnika Bluetooth®: 0 – 9 dBm
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®:
2,402 – 2,480 GHz
Modulacja nadajnika Bluetooth®:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Wymiary: 137 x 97 x 46 (mm)/5,4" x 3,8" x 1,8"
Masa: 220 g/0,49 funta
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