
Funktioner

  Lyder bedre end nogensinde

  Tag festen med overalt

  Slå dig løs med IPX7-vandtæt design

  Sæt gang i festen med PartyBoost

  Lige så sej, som den lyder

  Nyt øko-venligt design

Fed lyd til alle slags eventyr.

Den samme fede lyd – i nyt, modigt design, fremstillet af 90 % genbrugsplast. Tag din musik 

med på farten med den kraftfulde JBL Flip 5 Eco edition. Vores lette Bluetooth-højttaler 

kan komme med overalt. Dårligt vejr? Ikke noget problem. Med det vandtætte design 

kan du danse derudaf til den berømte JBL-lyd i både regn og sol. Bevæg dig mere. Par to  

JBL PartyBoost-kompatible højttalere med hinanden for at få stereolyd, eller kombiner flere  

JBL PartyBoost-kompatible højttalere for at starte en endnu større fest. Nyd godt af mere end  

12 timers afspilning af din yndlingsmusik.  

Bærbar vandtæt højttaler
ECO EDITION



Funktioner og fordele
Lyder bedre end nogensinde
Føl din musik. Flip 5 Eco edition er udstyret med en helt ny racerbaneformet enhed, som 
leverer høj effekt. Nyd buldrende bas i kompakt format.

Tag festen med overalt
Intet besvær med trælse opgaver som at lade batteriet op. Flip 5 Eco edition giver dig mere 
end 12 timers afspilningstid. Hold musikken i gang længere og højere med den berømte 
JBL-lyd.

Slå dig løs med IPX7-vandtæt design
Tag dine højttalere med overalt. Poolparty? Perfekt. Pludseligt skybrud? Fint nok. Fest 
på stranden? Flip 5 Eco edition er IPX7-vandtæt ned til en meters dybde, så du er klar til 
udendørs underholdning uden frygt.

Sæt gang i festen med PartyBoost
Med PartyBoost kan du parre to JBL PartyBoost-kompatible højttalere med hinanden for  
at få stereolyd eller kombinere flere JBL PartyBoost-kompatible højttalere for at sparke  
gang i din fest.

Lige så sej, som den lyder
Tag denne lille sag om håndleddet, og giv dig hen til musikken. Det holdbare tekstilmateriale 
og robuste gummihus holder Flip 5 Eco edition sikker, mens du slår dig løs i det fri.

Nyt øko-venligt design
Nyd din musik, mens du gør en indsats for planeten. JBL Flip 5 Eco edition er fremstillet af  
90 % genbrugsplast.

Hvad er der i æsken:
1 x JBL Flip 5

1 x Type C USB-kabel

1 x Lynstartguide

1 x Garantikort

1 x Sikkerhedsark

Tekniske specifikationer:
  Bluetooth®-version: 4.2
  Understøttelse: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
  Enhed: 44mm x 80mm (1.73 x 3.15")
  Mærkeeffekt: 20 W RMS
  Frekvensområde: 65Hz–20kHz
  Signal-støj-forhold: >80 dB
  Batteritype: Lithium-ion-polymer  

17.28 Wh (svarende til 3.6V 4800 mAh)
  Batteriopladningstid: 2.5 timer (5V/3A)
  Musikafspilningstid: op til 12 timer 

(afhænger af lydstyrke og indhold)
  Bluetooth®-sendereffekt: 0–11 dBm
  Bluetooth®-senders frekvensområde: 

2,402 – 2,480 GHz
  Bluetooth®-sendermodulation:  

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
  Mål (B x D x H): 181 x 69 x 74mm  

(7.13 x 2.72 x 2.91")
  Vægt: 540g (1.2 lbs)

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. JBL er et varemærke tilhørende 
HARMAN International Industries, Incorporated, som er registreret i USA og/eller andre lande. Bluetooth®-mærket og 
-logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth® SIG, Inc., og enhver brug af sådanne varemærker af HARMAN 
International Industries, Incorporated, sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere. 
Egenskaber, specifikationer og udseende kan ændres uden forudgående varsel.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Bærbar vandtæt højttaler
ECO EDITION


