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Dristig lyd for ethvert eventyr

Ta med musikken din på farten med de kraftige JBL Flip Essential 2. Vår lette Bluetooth-

høyttaler passer hvor som helst. Dårlig vær? Bare ta det rolig. Med det vanntette designet 

kan du rocke til JBL Original Pro Sound uansett vær. Få opptil 10 timers spilletid for 

favorittmusikken din. Og uansett hvor du går, vil de miljøvennlige materialene – laget av 

resirkulert plast fra etterbruk og pakket i resirkulert stoff på høyttalergrillen – bidra til å 

gjøre verden litt grønnere.

Bærbar vanntett høyttaler
FLIP ESSENTIAL 2



Funksjoner og fordeler

Dristig, bærbar lyd
Flip Essential 2s racerbane-formede driver leverer JBL Original Pro Sound som fyller hele 
rommet og gir overraskende dyp bass i en kompakt pakke.

10 timers spilletid
Ikke tenk på småtingene, som f.eks. å lade batteriet. Flip Essential 2 gir deg opptil 10 timers 
spilletid. Hold musikken i gang lenger og høyere med kraftige JBL Original Pro Sound. 

Hopp i det med det vanntette IPX7-designet
Ta med høyttalerne dine hvor som helst. Bassengfest? Perfekt. Plutselig overskyet? Det går 
fint. Strandfest? Flip Essential 2 er IPX7-vanntett for problemfri underholdning utendørs.

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

Miljøvennlige resirkulerte materialer og emballasje
JBL er forpliktet til en mer bærekraftig, miljøvennlig innpakning. Flip Essential 2 er pakket i en 
resirkulerbar papirbasert eske, inkludert den indre forpakningen. Plastmerkelappen er over 
90 % resirkulert, og utsiden er skrevet ut med soyablekk.

Flip Essential 2 er laget ved hjelp av PCR (post consumer recycled) plast med resirkulert 
stoff på høyttalergrillen, noe som reduserer mengden ny plast som brukes i Flip 2 Essential 
vesentlig, samtidig som produktets totale karbonavtrykk reduseres. Den leveres også i 
bærekraftig emballasje laget av FSC-sertifisert papir med soyablekk.

Hva inneholder boksen?

1 x JBL Flip Essential 2

1 x USB C-kabel

1 x veiledning for hurtigstart

1 x garantikort/sikkerhetsark

Tekniske spesifi kasjoner
General specification
 Modellnr.: JBL Flip Essential 2 
 Høyttalerelement: 44 x 80 mm

 Utgangseffekt: 20 W RMS

 Frekvensrespons: 65 Hz – 20 kHz 

 Signal/støyforhold: > 80 dB

 Batteritype: Li-ion-polymer 11,70 Wh   
 (tilsvarer 3,6 V/3250 mAh)

 Ladetid for batteri: 3 timer (5 V/ 2 A)

 Musikkavspillingstid: Opptil 10 timer   
 (avhengig av volumnivå og lydnivå) 
 Kabeltype: USB-C-ladekabel

 Kabellengde: 1200 mm 

Wireless specification 
 Bluetooth®-versjon: 5.1 
 Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 
 Bluetooth®-senderens frekvensområde:  

 2400 MHz - 2483.5 MHz

 Bluetooth®-senderstyrke: ≤ 9 dBm   
 (EIRP)

 Bluetooth®-sendermodulasjon: GFSK,   
 π/4 DQPSK, 8DPSK

Product dimensions 
 Dimensjoner (B x H x D): 175 x 68 x 70  

 mm 
 Nettovekt: 0,52 kg

Packaging dimensions 
 Dimensjoner (B x H x D): 208 x 105 x 

 98 mm

 Bruttovekt: 0,91 kg
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