
Ultraprzenośny wodoodporny głośnik

Cechy
 Bogaty dźwięk JBL Original Pro Sound
 Śmiałe wzornictwo i poręczna 

konstrukcja
 Ulepszony zintegrowany zaczep
 Ochrona przed wodą i kurzem IP67
 Bezprzewodowe strumieniowe 

przesyłanie danych przez Bluetooth
 10 godzin pracy akumulatora
 Efektowne opcje kolorystyczne

Przyczep i odtwarzaj muzykę.
Stylowy, przenośny i wodoodporny. Wyrazisty, nowoczesny głośnik JBL Clip 4 zapewnia 

zaskakująco bogaty dźwięk JBL Original Pro Sound w kompaktowej obudowie. Wyjątkowy 

owalny kształt pasuje do dłoni. Z kolorowych materiałów z ekspresyjnymi detalami inspirowanymi 

modą uliczną, które doskonale pasują do Twojego stylu. W pełni zintegrowany zaczep umożliwia 

błyskawiczne przymocowanie do torby, paska lub sprzączki w celu zabrania go z sobą. Jest 

wodoodporny oraz pyłoszczelny i zapewnia do 10 godzin odtwarzania muzyki, a do tego jest 

wystarczająco wytrzymały, aby można było zabrać go z sobą w każde miejsce.
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Zawartość zestawu:
1 x JBL Clip 4
1 x kabel USB typu C 
1 x skrócona instrukcja obsługi
1 x karta gwarancyjna

Specyfikacje techniczne:
	Przetwornik: 40 mm / 1,5"
	Moc wyjściowa: 5 W RMS
	Pasmo przenoszenia: 100 Hz – 20 kHz
	Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB
	Rodzaj akumulatora: Litowo-jonowo-polimerowy 

3,885 Wh (odpowiednik 3,7 V / 1050 mAh)
	Czas ładowania akumulatora: 3 godz. 

(5 V / 500 mA)
	Czas odtwarzania muzyki: do 10 godzin 

(zależnie od głośności i odtwarzanych treści)
	Wersja Bluetooth®: 5.1
	Profil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 

2400–2483,5 MHz
	Moc nadajnika Bluetooth®: ≤ 10 dBm (EIRP)
	Modulacja nadajnika Bluetooth®: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8DPSK
	Wymiary (szer. x wys. x gł.): 86,30 mm x 

134,50 mm x 46,0 mm / 3,4 x 5,3 x 1,8"
	Waga: 0,239 kg / 0,527 lb

Cechy i korzyści   
Bogaty dźwięk JBL Original Pro Sound
Technologia JBL Pro Sound zapewnia niesamowicie bogate brzmienie i mocne basy pomimo 
niewielkich rozmiarów głośnika Clip 4.

Śmiałe wzornictwo i poręczna konstrukcja
Ultraprzenośny głośnik JBL Clip 4 doskonale wpasowuje się w najnowsze trendy, a barwne 
materiały i efektowne detale wspaniale harmonizują z jego wyrazistym brzmieniem.

Ulepszony zintegrowany zaczep
Dzięki zintegrowaniu zaczepu z głośnikiem, aby zapewnić dodatkową ochronę, JBL Clip 4 
możesz zebrać z sobą w dowolne miejsce. Wystarczy przypiąć go do paska lub sprzączki i 
można zwiedzać świat.

Ochrona przed wodą i kurzem IP67
Na basenie. W parku. JBL Clip 4 zapewnia odporność na wodę i kurz na poziomie IP67, 
więc możesz zabrać go wszędzie.

Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie danych przez Bluetooth
Przesyłaj muzykę bezprzewodowo z telefonu, tabletu lub innego urządzenia z funkcją 
łączności Bluetooth.

10 godzin pracy akumulatora
Nie przejmuj się takimi drobiazgami jak ładowanie akumulatora. JBL Clip 4 zapewnia 10 godzin 
odtwarzania na jednym ładowaniu.

Efektowne opcje kolorystyczne
JBL Clip 4 jest dostępny w wyjątkowych wersjach kolorystycznych inspirowanych najnowszą 
modą, między innymi w zupełnie nowych odcieniach i kombinacjach.  
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