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Kraftigt ljud för varje äventyr

Ta med dig musiken med kraftfulla JBL Flip Essential 2. Denna lätta Bluetooth-högtalare 

kan tas med vart som helst. Dåligt väder? Inga problem! Med den vattentäta konstruktionen 

kan du njuta av JBL Original Pro-ljud i alla väder. Njut av din favoritmusik med upp till 10 

timmars speltid. Vart du än beger dig bidrar de miljövänliga materialen – plast återvunnen 

från konsumentavfall och högtalargaller av återvunnen textil – till en lite grönare värld.

Bärbar vattentät högtalare
FLIP ESSENTIAL 2



Funktioner och fördelar

Kraftigt bärbart ljud
Flip Essential 2 har ovala element som ger ett fylligt JBL Original Pro-ljud och överraskande 
djup bas för ett så kompakt paket.

10 timmars speltid
Bekymra dig inte över småsaker som att ladda batteriet. Flip Essential 2 har upp till 10 
timmars speltid. Håll igång musiken längre och på högre volym med kraftfullt JBL Original 
Pro-ljud. 

Med en vattentålig IPX7-design behöver du inte oroa dig för stänk
Ta med dig högtalarna vart du vill. Poolparty? Perfekt. Plötsligt skyfall? Inga problem. 
Strandfest? Flip Essential 2 är vattenskyddad enligt IPX7 så du kan ta med den ut utan att 
behöva oroa dig.

Trådlös Bluetooth-streaming
Anslut upp till två mobiltelefoner eller surfplattor trådlöst till högtalaren och turas om att spela 
låtar med JBL Original Pro-ljud.

Miljövänliga återvunna material och förpackningar
JBL strävar efter hållbarare och miljövänligare förpackningar. Flip Essential 2 är förpackad 
i en återvinningsbar, pappersbaserad kartong, inklusive den inre brickan. Mer än 90 % av 
materialet i hängetiketten är återvunnet och utsidan är tryckt med sojabläck.

JBL Go 3 Eco är tillverkad av PCR-plast (återvunnen efter konsumentbruk) och har 
högtalargaller av återvunnen textil. Detta minskar avsevärt mängden ny plast som används 
samtidigt som produktens totala miljöpåverkan minskas. Den levereras också i en hållbar 
förpackning av FSC-godkänt papper med sojabläck.

Detta finns i lådan:

1 JBL Flip Essential 2

1 USB-kabel typ C

1 snabbguide

1 garantikort/säkerhetsdatablad

Tekniska specifikationer:
General specification
  Modellnr: JBL Flip Essential 2 
 Element: 44 x 80 mm

 Uteffekt: 20 W RMS

 Frekvensåtergivning: 65 Hz–20 kHz 

 Signalbrusförhållande: >80 dB 
 Batterityp: Litiumjon-polymer 11,7 Wh  

 (motsvarar 3,6 V/3 250 mAh) 
 Batteriladdningstid: 3 tim (5 V/2 A)

 Speltid: Upp till 10 tim (beroende på  
 volym och ljudinnehåll) 
 Kabeltyp: USB-C laddkabel 
 Kabellängd: 1 200 mm 

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

 2 400 MHz–2 483.5 MHz

 Bluetooth®-sändareffekt: ≤ 9 dBm   
 (EIRP)

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

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

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