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Kraftfuld lyd til alle dine eventyr

Tag din musik med på farten med den kraftfulde JBL Flip Essential 2. Vores lette Bluetooth-

højttaler kan tages med overalt. Dårligt vejr? Intet problem. Med det vandtætte design kan 

du rocke til vores JBL Original Pro Sound i al slags vejr. Lad din yndlingsmusik spille i op 

til 10 timer. Og uanset hvor du tager hen, vil de miljøvenlige materialer – fremstillet af 

genbrugsplast og indpakket i genbrugsstof på højtalergitteret – hjælpe med at gøre verden 

lidt grønnere.

Bærbar vandtæt højttaler
FLIP ESSENTIAL 2



Funktioner og fordele

Kraftfuld bærbar lyd
Flip Essential 2’s racerbaneformede enhed leverer JBL Original Pro Sound, som fylder hele 
rummet, og bas, der er overraskende dyb for en så kompakt enhed.

10 timers afspilningstid
Spild ikke tiden med at oplade dit batteri. Flip Essential 2 giver dig op til 10 timers 
afspilningstid. Hold musikken i gang længere og højere med den kraftfulde JBL Original Pro 
Sound. 

Slå dig løs med IPX7-vandtæt design
Tag dine højttalere med overalt. Poolparty? Perfekt. En pludselig byge? Intet problem. Fest på 
stranden? Flip Essential 2 er IPX7-vandtæt til udendørs underholdning uden problemer.

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.

Miljøvenlige genbrugsmaterialer og emballage
JBL har forpligtet sig til en mere bæredygtig og miljøvenlig emballageløsning. Flip Essential 
2 er pakket i en genanvendelig papirbaseret æske. Det gælder også den indvendige bakke. 
Plastikbøjlen er over 90 % genbrugt, og ydersiden er trykt med sojablæk.

Flip Essential 2 er fremstillet af PCR-plast (genanvendt efter brug) med genbrugsstof på 
højttalergitteret, og dens design reducerer væsentligt mængden af ny plastik samt produktets 
samlede CO2-fodaftryk. Den leveres i bæredygtig emballage fremstillet af FSC-certificeret 
papir med tryk med sojablæk.

Hvad er der i æsken:

1 x JBL Flip Essential 2

1 x type C USB-kabel

1 x lynguide

1 x garantibevis / sikkerhedsblad

Tekniske specifikationer:
General specification
  Modelnr.: JBL Flip Essential 2 
 Enhed: 44 x 80 mm 
 Udgangseffekt: 20 W RMS

 Frekvensområde: 65 Hz - 20 KHz   
 Signal-støj-forhold: >80 dB 
 Batteritype: Li-ion polymer 11,7 Wh   

 (svarer til 3,6 V 3250 mAh) 
 Batteriopladningstid: 3 timer (5 V / 2 A)

 Musikafspilningstid: Op til 10 timer   
 (afhænger af lydstyrke og -indhold) 
 Kabeltype: USB-C-opladningskabel 
 Kabellængde: 1,2 m 

Wireless specification 
 Bluetooth®-version: 5.1 
 Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 
 Bluetooth®-senders frekvensområde:   

 2400 MHz-2483.5 MHz  
 Bluetooth®-sendereffekt: ≤ 9 dBm   

 (EIRP) 
 Bluetooth®-sendermodulation: GFSK,   

 π/4 DQPSK, 8 DPSK

Product dimensions 
 Mål (B x H x D): 175 x 68 x 70 mm 
 Nettovægt: 0,52 kg 

Packaging dimensions 
 Mål (B x H x D): 208 x 105 x 98 mm 
 Bruttovægt: 0,91 kg
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