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Dristig lyd for ethvert eventyr.

Ditt eventyr. Ditt lydspor. Den dristige JBL Flip 6 leverer kraftig JBL Original Pro-lyd med 

eksepsjonell klarhet takket være det toveis høyttalersystemet som består av en optimalisert 

racerbaneformet driver, separate diskanthøyttalere og doble pumpende bassradiatorer. 

Denne kraftige høyttaleren er både vanntett og støvtett, slik at du kan ta den med deg hvor 

som helst i all slags vær. Og med 12 timers batterilevetid kan du feste til solen går ned – 

eller kommer opp – uansett hvor musikken tar deg. Bruk PartyBoost til å koble sammen 

flere kompatible høyttalere. Flip 6 kommer i en rekke kule farger.

Portabel vanntett høyttaler
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Funksjoner og fordeler
Høyere, kraftigere lyd
Beaten fortsetter med JBL Flip 6 toveis høyttalersystem, konstruert for å levere høy, 
krystallklar og kraftig lyd. Basshøyttaleren er formet som en racerbane, og leverer 
eksepsjonelle lave frekvenser og mellomtone, mens en separat diskanthøyttaler produserer 
presise, klare høyfrekvenser. Flip 6 har også optimaliserte doble passive radiatorer for dyp 
bass, finjustert med Harmans avanserte algoritme.

IP67 er både vanntett og støvtett
Til bassenget. Til parken. JBL Flip 6 er IP67-vanntett og -støvtett, derfor kan du ta høyttaleren 
med deg hvor som helst.

12 timers spilletid
Ikke tenk på småtingene, som f.eks. å lade batteriet. JBL Flip 6 har inntil 12 timers spilletid 
på én enkel lading.

Dristig design
Dristig lyd møter tøff design. Stor lyd og enkel å bære – og designet passer enhver personlig 
stil. Kan stå vertikalt eller horisontalt, og du kan velge blant en rekke sterke farger.

Få fart på moroa med PartyBoost
PartyBoost lar deg koble sammen to JBL PartyBoost-kompatible høyttalere for stereolyd, eller 
lenke sammen flere JBL PartyBoost-kompatible høyttalere for å virkelig få liv i festen.

JBL Portable-app
Maksimer lydopplevelsen med JBL Portable-appen. Få oppdateringer og produktstøtte direkte fra 
telefonen. Lås opp funksjonene, forsterk lyden eller finjuster bassen for full kontroll over lydbildet.

Beskyttelse for USB-lading
Slå på strømmen med ro i sjelen. JBL Flip 6 tilbyr USB-C-ladebeskyttelse. Det betyr at en 
påminnelseslyd vil varsle deg om å koble fra hvis kontakten oppdager vann, salt eller andre 
kjemikalier.

Trådløs Bluetooth-avspilling
Du kan koble opptil to smarttelefoner eller nettbrett trådløst til høyttaleren og bytte på å nyte 
lyden av JBL Pro.

Miljøvennlig emballasje
JBL er forpliktet til en mer bærekraftig, miljøvennlig innpakning. Flip 6 er pakket i en 
resirkulerbar papirbasert eske, inkludert det indre brettet. Plasthengemerket resirkuleres over 
90 %, og utsiden skrives ut med soyablekk.

Hva inneholder boksen?

1 x JBL Flip 6

1 x type C USB-kabel

1 x hurtigstartveiledning

1 x garantikort/sikkerhetsark

Tekniske spesifikasjoner
Generelle spesifikasjoner
 Modellnr.: JBL Flip 6
  Høyttalerelementer: 45 x 80 mm woofer / 

16 mm diskant
  Utgangseffekt: 20 W RMS for basshøyttaler, 

10 W RMS for diskanthøyttaler
 Frekvensrespons: 63 Hz – 20 kHz 
 Signal/støyforhold: > 80 dB
  Batteritype: Li-ion-polymer 17,28 Wh 

(tilsvarer 3,6 V/4800 mAh)
 Ladetid for batteri: 2,5 timer (5 V / 3 A)
  Musikkavspillingstid: opptil 12 timer 

(avhengig av volumnivå og lydinnhold)
 Kabeltype: USB-C ladekabel 
 Kabellengde: 1,2 m
 Maksimal driftstemperatur: 45 °C

Trådløs spesifikasjon
 Bluetooth®-versjon: 5.1
 Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
  Bluetooth®-senders frekvensområde: 

2400 MHz – 2483,5 MHz
 Bluetooth®-senderstyrke: ≤10 dBm (EIRP)
  Bluetooth®-senders modulasjon:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  2,4 GHz SRD frekvensområde:  

2407 MHz – 2475 MHz 
 SRD-senderens effekt: <10 dBm (EIRP)

Produktdimensjoner
 Dimensjoner (B x H x D): 178 x 68 x 72 mm
 Nettovekt: 0,55 kg

Emballasjedimensjoner
  Dimensjoner (B x H x D):  

216 x 106 x 99 mm
 Bruttovekt: 0,92 kg
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