
Características
 Transmissão sem fios via Bluetooth®

 10 horas de reprodução

 Classificação IPX7 à prova d’água

 Mosquetão integrado

 Viva-voz

 Material de estilo com design durável

Clip and play [Prenda e use].

Como nenhuma outra, a JBL Clip 3 é uma caixa de som com Bluetooth® exclusiva, à 

prova d’água, ultraportátil, ultra-resistente, de tamanho pequeno, mas com um som 

surpreendentemente grandioso. Os mosquetões aprimorados, duráveis e totalmente 

integrados prendem-se às suas roupas, alças de cinto ou mochila, fazendo da Clip 3 sua 

companheira em todas as aventuras ao ar livre. A Clip 3 é à prova d’água com classificação 

IPX7 e oferece 10 horas de reprodução, alimentada por uma bateria de íons de lítio 

recarregável de 1000 mAh, para que você leve as suas músicas com você. Basta apertar 

um botão, que o viva-voz, com cancelamento de ruídos e eco, garantirá a máxima clareza 

nas suas ligações telefônicas.

Caixa de som portátil com Bluetooth®
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Especificações técnicas:
		Versão Bluetooth®: 4.1

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

		Transdutor: 1 x 40 mm

		Potência de saída: 3,3WRMS

		Resposta de frequência: 120 Hz – 20 kHz 
(-6 dB)

		Relação sinal/ruído: > 80 dB

		Tipo da bateria: Polímero de íons de lítio 
(3,7 V/1000 mAH)

		Tempo de carga da bateria: 3 horas a 5V, 0,6A

		Tempo de reprodução de música: até 10 horas 
(dependendo do volume e do tipo de som)

		Potência do transmissor Bluetooth®: 
0 – 9 dBm

		Intervalo de frequência do transmissor 
Bluetooth®: 2,402 – 2,480 GHz

		Modulação do transmissor Bluetooth®: 
GFSK, π/ 4 DQPSK, 8 DPSK

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

		Peso: 220g \ 0,49 lb.

Características e benefícios 

Transmissão sem fios via Bluetooth®

Reproduza som de alta qualidade sem fios a partir de seu smartphone ou tablet.

10 horas de reprodução
A bateria de íon de lítio recarregável integrada permite até 10 horas de reprodução.

Classificação IPX7 à prova d’água
Não é mais preciso se preocupar com a chuva nem com respingos. Você pode até mesmo 
mergulhá-la na água.

Mosquetão integrado
O mosquetão de metal totalmente integrado protege a caixa de som contra danos e você pode 
prendê-la a uma mochila ou alça de cinto com facilidade.

Viva-voz
Tenha a máxima clareza nas suas ligações telefônicas, apenas apertando um botão, graças ao 
cancelamento de ruídos e eco do viva-voz.

Material de estilo com design durável
O material têxtil durável e a carcaça de borracha resistente aprimorados protegem sua caixa 
de som em todas as aventuras.

Conteúdo da caixa:
1 x JBL Clip 3
1 x Cabo micro-USB para carregamento
1 x Guia de Início Rápido
1 x Ficha de Segurança
1 x Cartão de Garantia

Caixa de som portátil com Bluetooth®


