
FLIP 2 BLACK EDITION
Bærbar trådløs højttaler 

Næste generation af overlegen kraft og mobilitet.

Den prisvindende bærbare og trådløse Flip2-højttaler fra JBL giver klar og fyldig lyd til alle 

dine trådløse telefoner og tablets. Flip2 bygger på JBL’s ekspertise med to enheder og en 

indbygget basport, så du får klare stemmer og kraftfuld bas med stor dynamik og dybde – det 

hele i en højttaler, som kan være i din hule hånd. Fordi din telefon bruges til mere end musik, 

har Flip2 også indbygget mikrofoner og patenteret SoundClear® ekko- og støjreduktion, så 

du kan føre håndfri mobilsamtaler og aldrig gå glip af et ord. JBL Flip2 er den trådløse, 

bærbare, genopladelige højttaler, der følger dig overalt og kan være i din hule hånd.

 Dobbelte finjusterede JBL-enheder med 
indbygget basport sikrer et komplet 
lydbillede

 Trådløs afspilning i stereo via Bluetooth 
med NFC

 SoundClear® ekko- og støjreduktion med 
avanceret mikrofonsystem

 Nem opsætning og tilslutning til de fleste 
mobiltelefoner og tablets



Banebrydende enheder og indbygget basport
Dobbelte 40 mm enheder og en finjusteret basport sikrer troværdig lydgengivelse, så du aldrig 
går glip af en tone af din yndlingsmusik, uanset hvor højt du spiller.

SoundClear® ekko- og støjreduktion med optimeret mikrofon
Ekko- og støjreduktions-teknikken SoundClear® og en indbygget optimeret mikrofon
reducerer yderligere baggrundsstøj og forvrængning, så dine telefonsamtaler gengives klart og 
tydeligt ved enhver lydstyrke.

Trådløs afspilning og forbindelse til alle telefoner og tablets med Bluetooth
Afspil trådløst fra enhver bærbar smartenhed til Flip2 – så enkelt er det. Med let tilkobling med 
NFC og stabil Bluetooth-forbindelse opfylder Flip2 alle dine behov for bærbar musik.

Klassisk JBL Flip-design giver mobilitet – i din hule hånd
JBL Flip2 har samme grundform som den prisbelønnede Flip1. Men med forfinet design og 
stærkere materialer er den en opgradering af originalen, både når det gælder ydelse og stil.

Hvad er der i æsken:
1 JBL Flip2 bærbar stereohøjttaler

1 x USB-kabel

Lynguide

Sikkerhedsark 

Specifikationer
 Udgangseffekt: 2 x 6 W

 Frekvensområde: 100 Hz - 20 kHz

 Signal til støj-forhold: 80 dB

FLIP 2 BLACK EDITION
Bærbar trådløs højttaler 

© 2015 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. JBL er et varemærke tilhørende 
Harman International Industries, Incorporated, registreret i USA og/eller andre lande. Varemærket Bluetooth® og logo er 
registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af HARMAN International 
Industries, Incorporated, foregår under licens. Funktioner, specifikationer og udseende kan ændres uden varsel.

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


