
Fitur
 Pengaliran Bluetooth® Nirkabel

 10 jam Waktu Pemutaran

 IPX7 Tahan Air

 Karabiner Terpadu

 Speakerphone

 Bahan Gaya Hidup dengan Desain 
Tahan Lama

Jepitkan dan Putar.

Tidak seperti yang lain, JBL Clip 3 adalah speaker Bluetooth® ultra-portabel, ultra-kokoh dan 

kedap air yang unik dan berukuran kecil namun dengan suara yang sangat menggelegar. 

Klip karabiner yang tahan lama dan terintegrasi ke pakaian, ikat pinggang atau ransel Anda, 

menjadikan Clip 3 sebagai pendamping Anda di luar ruangan pada setiap petualangan. 

Clip 3 adalah IPX7 kedap air dan menawarkan 10 jam waktu pemutaran, didukung oleh 

baterai Li-ion 1000mAh yang dapat diisi ulang, memungkinkan Anda membawa musik 

Anda bersama Anda. Speaker ponsel bebas derau dan gema terintegrasi memberikan 

kualitas suara yang sangat jernih dengan satu sentuhan tombol.

Speaker Portable Bluetooth®
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Spesifikasi Teknis:
		Versi Bluetooth®: 4.1

		Dukungan: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, 
HFP V1.5, HSP V1.2

		Transduser: 1 x 40mm

		Daya output: 3,3WRMS

		Respons frekuensi: 120Hz – 20kHz (-6dB)

		Rasio antara sinyal dan derau: > 80 dB

		Jenis baterai: Polimer Ion-litium 
(3,7V/1000mAh)

		Masa pengisian daya baterai: 3 jam @ 5V, 0.6A

		Waktu pemutaran musik: hingga 10 jam 
(bervariasi sesuai volume dan konten audio)

		Daya pemancar Bluetooth®: 0 – 9dBm

		Rentang frekuensi pemancar Bluetooth®: 
2,402 – 2,480GHz

		Modulasi pemancar Bluetooth®: GFSK, 
 π/4 DQPSK, 8DPSK

		Dimensi: 137 x 97 x 46 (mm) \ 5,4" x 3,8" x 1,8"

		Berat: 220g \ 0,49 lbs

Fitur dan Keunggulan  

Pengaliran Bluetooth® Nirkabel
Mengalirkan suara berkualitas tinggi secara nirkabel dari ponsel pintar atau tablet Anda.

10 jam Waktu Pemutaran
Baterai isi ulang Li-ion terintegrasi mendukung waktu pemutaran hingga 10 jam.

IPX7 Tahan Air
Tidak lagi khawatir dengan hujan atau tumpahan; Anda bahkan dapat merendamnya dalam air.

Karabiner Terpadu
Karabiner logam yang sepenuhnya terintegrasi melindungi speaker dari kerusakan dan 
memungkinkan Anda mengaitkannya ke ransel atau ikat pinggang dengan mudah.

Speakerphone
Terima panggilan dari speaker Anda dengan satu sentuhan tombol dengan kualitas suara yang 
sangat jernih berkat speaker yang bebas derau dan gema.

Bahan Gaya Hidup dengan Desain Tahan Lama
Bahan kain yang tahan lama dan rumah karet yang tahan banting sempurna melindungi 
speaker Anda dalam semua situasi.

Isi Kotak:
1 x JBL Clip 3
1 x Kabel Micro USB untuk pengisian daya
1 x Panduan Memulai Cepat
1 x Lembar Panduan Keselamatan
1 x Kartu Garansi

Speaker Portable Bluetooth®


