
Funksjoner

 Trådløs Bluetooth-strømming

 Ti timers spilletid

 Vanntett, kategori IPX7

 Slitesterk tekstiloverflate

 JBL bassradiator

En allsidig følgesvenn til alle typer værforhold.

Nyt overraskende kraftig stereolyd som fyller hele rommet med den ultrakompakte bærbare 

Bluetooth-høyttaleren JBL Flip Essential. Enheten drives av et oppladbart 3000 mAh Li-ion-batteri, 

og leverer opptil 10 timer med kontinuerlig avspilling av høy kvalitet. Eksteriøret er IPX7-klassifisert, 

og har et vanntett design med slitesterk overflate. Fra bordet til bassengkanten, fra solfylte morgener 

til regnfulle kvelder, Flip Essential er din ultimate og allsidige følgesvenn til alle typer værforhold.

Bærbar Bluetooth®-høyttaler
Essential



Funksjoner og fordeler 
Trådløs Bluetooth-strømming
Strøm trådløst lyd av høy kvalitet som fyller hele rommet, fra smarttelefon eller nettbrett.

Ti timers spilletid
Innebygd oppladbart Li-ion-batteri gir opptil ti timers spilletid.

Vanntett, kategori IPX7
Ta med Flip Essential til stranden eller bassenget uten å bekymre deg for regn, sprut eller at 
den faller i vannet.

Slitesterk tekstiloverflate
Det slitesterke tekstilmaterialet og robuste gummikabinettet gjør at høyttaleren tåler alle dine 
eventyr.

JBL bassradiator
To eksterne passive radiatorelementer leverer kraftig og god JBL-lyd, høyt og tydelig, og som 
lar deg høre bassen, føle bassen og se bassen.

Hva inneholder boksen?
1 x JBL Flip Essential

1 x mikro USB-kabel

1 x hurtigstartveiledning

1 x sikkerhetsblad

1 x garantikort medfølger

Tekniske spesifikasjoner
  Bluetooth-versjon: 4.1
  Støtter: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
  Omformer: 2 x 40 mm
  Utgangseffekt: 2 x 8 W
  Frekvensrespons: 80 Hz – 20 kHz
  Signal-til-støy-forhold: ≥80 dB
  Batteritype: Litium-ion polymer  

(3,7 V, 3000 mAh)
  Batteriladetid: 3,5 timer @ 5V1A
  Musikkavspillingstid: opptil ti timer 

(varierer med volumnivå og lydinnhold)
  Mål (H × B × D): 64 x 169 x 64 (mm)
  Vekt: 470 g
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