FLIP 6

Bærbar vandtæt højttaler

Kraftfuld lyd til ethvert eventyr.
Dit eventyr. Dit soundtrack. Den iøjnefaldende JBL Flip 6 leverer kraftfuld JBL Original Pro
Sound med exceptionel klarhed takket være et tovejs højttalersystem med en optimeret
racetrack-enhed, separat diskantenhed og to pumpende basradiatorer. Denne store, men
alligevel nemt bærbare højttaler, er vand- og støvtæt, så du kan tage den med overalt i al
slags vejr. Og med 12 timers batteritid kan du feste, indtil solen går ned – eller står op –
uanset hvor musikken bevæger dig hen. Brug PartyBoost til at forbinde flere kompatible
højttalere. Flip 6 fås i flere fede farver.
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FLIP 6

Bærbar vandtæt højttaler
Hvad er der i æsken:
1 x JBL Flip 6
1 x Type C USB-kabel
1 x Lynguide
1 x Garantibevis / Sikkerhedsblad

Tekniske speciﬁkationer:

Funktioner og fordele
Højere, kraftigere lyd
Beatet fortsætter med JBL Flip 6, der med sit tovejs-højttalersystem er udviklet til at levere
høj, krystalklar og kraftfuld lyd. Dens racerbaneformede bashøjttaler leverer exceptionelt lave
frekvenser og mellemtone, mens en separat diskanthøjttaler producerer sprøde, klare, høje
frekvenser. Flip 6 har også to optimerede passive radiatorer til dyb bas, som er finjusteret ved
hjælp af Harmans avancerede algoritme.
IP67-vandtæt og -støvtæt
Med til poolen. Med i parken. JBL Flip 6 er IP67-vand og -støvtæt, så du kan tage din højttaler
med overalt.
12 timers spilletid
Spild ikke tiden med at oplade dit batteri. JBL Flip 6 giver dig op til 12 timers spilletid på en
enkelt opladning.
Kraftfuldt design
Kraftfuldt design og kraftfuld lyd. Den lyder stort, men er alligevel nem at bære, og designet matcher
enhver personlig stil. Stil den lodret eller vandret, og vælg mellem en række festlige farver.
Skru op for festen med PartyBoost
Med PartyBoost kan du parre to JBL PartyBoost-kompatible højttalere for at få stereolyd. Eller
du kan forbinde flere JBL PartyBoost-kompatible højttalere for at sætte ekstra gang i festen.
JBL Portable-app
Maksimer din lydoplevelse med JBL Portable-appen. Få opdateringer og produktsupport
direkte fra din telefon. Du kan låse op for funktioner, forstærke din lyd eller justere bassen,
så du har total kontrol over din lyd.
USB-opladningsbeskyttelse
Lad op uden bekymringer. JBL Flip 6 har USB-C-opladningsbeskyttelse. Det betyder, at en
påmindelseslyd vil advare dig om at tage stikket ud, hvis stikket registrerer vand, salt eller
andre kemikalier.
Trådløs afspilning med Bluetooth
Forbind op til to smartphones eller tablets til højttaleren, så I kan skiftes til at nyde den ægte
JBL Original Pro Sound.
Miljøvenlig emballage
JBL har forpligtet sig til en mere bæredygtig og miljøvenlig emballageløsning. Flip 6 er pakket i
en genanvendelig papirbaseret æske. Det gælder også den indvendige bakke. Plastikbøjlen er
over 90 % genbrugt, og ydersiden er trykt med sojablæk.

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

Generelle specifikationer
Modelnr.: JBL Flip 6
Enheder: 45 x 80 mm woofer/1,75 x 3",
16 mm diskanthøjttaler/ 0,6"
Udgangseffekt: 20 W RMS
for bashøjttaler; 10 W RMS
for diskanthøjttaler
Frekvensområde: 63 Hz – 20 kHz
Signal-støj-forhold: >80 dB
Batteritype: Li-ion polymer 17,28 Wh
(svarer til 3,6 V/ 4800 mAh)
Batteriopladningstid: 2,5 timer (5 V, 3 A)
Musikspilletid: op til 12 timer (afhænger
af lydstyrke og -indhold)
Kabeltype: USB-C-opladningskabel
Kabellængde: 1,2 meter
Maksimal brugstemperatur: 45 °C
Specifikation for det trådløse system
Bluetooth®-version: 5.1
Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth®-senders frekvensområde:
2400 MHz – 2483.5 MHz
Bluetooth®-effekt for sender:
≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth®-sendermodulation:
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
2,4 GHz SRD frekvensområde:
2407 MHz – 2475 MHz
SRD sendeffekt: < 10dBm (EIRP)
Produktdimensioner
Mål (B x H x D): 178 x 68 x 72 mm
Nettovægt: 0,55 kg
Indpakningens mål
Mål (B x H x D): 216 x 106 x 99 mm
Bruttovægt: 0,92 kg
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