
Funktioner

 Trådløs afspilning med Bluetooth

 10 timers afspilningstid

 Vandtæt (IPX7)

 Materiale i slidstærkt stof

 JBL-basradiator

En alsidig følgesvend til al slags vejr.

 Nyd den kraftfulde stereolyd, der fylder hele rummet, med den ultrakompakte, bærbare  

JBL Flip Essential Bluetooth-højttaler. Drevet af et opladeligt li-ion batteri på 3000 mAh, der 

leverer op til 10 timers uafbrudt spilletid i høj kvalitet. Kabinettet har IPX7-certificeret vandtæt 

design og slidstærkt stof. Flip Essential er din alsidige følgesvend i al slags vejr, fra bordet til 

poolen, fra solrige morgener til regnfulde nætter.

Bærbar Bluetooth®-højttaler
Essential



Funktioner og fordele 
Trådløs afspilning med Bluetooth
Afspil trådløst stereolyd i høj kvalitet fra din smartphone eller tablet.

10 timers afspilningstid
Det indbyggede, genopladelige li-ion-batteri giver op til 10 timers spilletid.

Vandtæt (IPX7)
Tag Flip Essential med på stranden eller ved swimmingpoolen uden at bekymre dig om regn 
eller vandstænk – eller for at den falder i vandet.

Materiale i slidstærkt stof
Med sit robuste stof og solide gummikabinet overlever højttaleren alle dine eventyr.

JBL-basradiator
De to eksterne, passive radiatorer leverer kraftfuld og iørefaldende JBL-lyd, der klinger højt og 
rent. Du kan både høre bassen, føle bassen og se bassen.

Hvad er der i æsken:

1 x JBL Flip Essential

1 stk. Micro USB-kabel

1 x lynstartguide

1 x sikkerhedsark

1 x garantikort vedlagt

Tekniske specifikationer:
  Bluetooth-version: 4.1
  Understøttelse: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
  Transducer: 2 x 40 mm
  Udgangseffekt: 2 x 8 W
  Frekvensområde: 80 Hz – 20 kHz
  Signal-støj-forhold: ≥80 dB
  Batteritype: Litium-ion-polymer  

(3,7 V, 3000 mAh)
  Batteriopladningstid: 3,5 timer ved 5V1A
  Musikafspilningstid: op til 10 timer 

(afhænger af lydstyrke og indhold)
  Mål (H x B x D): 64 x 169 x 64 (mm)
  Vægt: 470 g
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