
FLIP 2 BLACK EDITION
Bärbar trådlös högtalare 

Nästa generation för mer effekt och flyttbarhet.
Prisvinnande trådlösa portabla högtalaren Flip2 från JBL ger alla trådlösa surfplattor och 
telefoner ett fylligt ljud var du än är. Flip2 är byggd med JBL:s skicklighet och engagemang 
och har två högtalarelement och en inbyggd basport som ger musiken kraftfull bas, 
dynamiskt djup och tydlig röståtergivning – och allt i en högtalare som ryms i en hand. 
Och eftersom din telefon även används för annat än musik ibland så har Flip2 inbyggda 
mikrofoner och eko- och bruselimineringstekniken SoundClear® så att du kan använda 
den som handsfree-högtalartelefon och aldrig missa ett enda ord. JBL Flip2 är en trådlös, 
portabel, uppladdningsbar, batteridriven, aktiv högtalare som du kan ta med vart som helst 
och som ryms i ena handen.

 Dubbla prestandaoptimerade JBL-element 
med inbyggd basport för komplett ljudbild

 Trådlös stereoströmning via Bluetooth 
med NFC

 SoundClear® eko- och bruseliminering och 
avancerat mikrofonsystem

 Enkelt att ställa in och ansluta till de flesta 
surfplattor och smartphones



Supermoderna högtalarelement och inbyggd basport
Dubbla 40-mm högtalarelement och specialanpassad inbyggd basport för naturtrogen 
ljudåtergivning så att du inte missar ett enda ord i favoritlåten oberoende av vilken volym 
du har.

SoundClear® eko- och bruseliminering och optimerad mikrofon
Eko- och bruselimineringen SoundClear® och inbyggd optimerad mikrofon minskar 
bakgrundsbrus och distorsion ännu mer så att telefonsamtalen med Flip2 är klara och tydliga 
på alla volymer.

Trådlös Bluetooth-strömning och anslutning för alla surfplattor och smartphones
Strömma musik från vilken portabel smart enhet som helst till Flip2 – hur enkelt som 
helst. Enkel Bluetooth-parkoppling via NFC och stabil Bluetooth-anslutning till Flip2 
för all din musik.

Klassisk JBL Flip-design för bärbarhet som får plats i ena handen
JBL Flip2 har den form som du känner igen från Flip1. Den har bättre material och ytmaterial 
och är en uppgradering från Flip1 vad gäller prestanda och elegans. 

I lådan:
1 JBL Flip2 bärbar stereohögtalare

1 x USB-kabel

Snabbstartguide

Säkerhetsinformation 

Specifikationer 
 Uteffekt: 2 x 6 W

 Frekvensomfång: 100 Hz–20 kHz

 Signal/brus-förhållande: 80 dB
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