
Funktioner
 Den låter bättre än någonsin tidigare

 Ta partyt dit du vill

  Den är vattentålig enligt IPX7 – du kan 
njuta av musiken vid vattnet

 Låt festligheterna börja med PartyBoost

 En regnbåge av färger

 Lika tuff som den låter

Djärvt ljud för varje äventyr.

Låt musiken hänga med genom kraftfulla JBL Flip 5. Vår lättviktiga Bluetooth-högtalare kan tas 

med vart som helst. Dåligt väder? Inga problem! Den vattentäta konstruktionen gör att du kan njuta 

av musiken i alla väder. Få fler att dansa loss. Parkoppla två PartyBoost-kompatibla högtalare för 

ett kraftfullt stereoljud eller koppla samman flera PartyBoost-enheter för att skapa ett ännu större 

party. Njut av din favoritmusik med mer än 12 timmars speltid. Ställ den lodrätt eller vågrätt och 

visa upp din stil med 11 olika kraftfulla färger. 

Bärbar vattentålig högtalare
5FLIP



Funktioner och fördelar 

Den låter bättre än någonsin tidigare
Känn musiken. Flip 5:s helt nya rundade element ger ett kraftfullt ljud. Njut av en dundrande 
bas i en kompakt förpackning.

Ta partyt dit du vill
Bekymra dig inte över småsaker som att ladda batteriet. Flip 5 ger dig mer än 12 timmars 
speltid! Spela högre och håll igång musiken längre med JBL:s signaturljud. 

Den är vattentålig enligt IPX7 – du kan njuta av musiken vid vattnet
Ta med dig dina högtalare vart som helst. Poolparty? Perfekt! Plötsligt skyfall? Inga 
problem. Strandfest? Flip 5 är vattentät enligt IPX7 ner till nästan en meters djup för häftig 
utomhusunderhållning.

Låt festligheterna börja med PartyBoost
Med Partyboost kan du parkoppla två PartyBoost-kompatibla högtalare för ett kraftfullt 
stereoljud eller koppla samman flera PartyBoost-enheter för att höja stämningen på ditt party. 

En regnbåge av färger
Med 11 olika färger är Flip 5 allt annat än tråkig. Bredda ditt spektrum med JBL:s 
signaturljud.

Lika tuff som den låter
Sätt den här lilla juvelen på din handled och börja digga. Dess hållbara tygmaterial och 
robusta hölje håller Flip 5 säker medan du släpper loss ute i det fria.

Detta finns i lådan:

1 x JBL Flip 5

1 x USB-kabel typ C

1 x Snabbguide

1 x Garantikort

1 x Säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
  Bluetooth®-version: 4.2
  Stöd för: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
  Element: 44mm x 80mm
  Märkeffekt: 20 W RMS
  Frekvensåtergivning: 65Hz–20kHz
  Signal/brus-förhållande: >80 dB
  Batterityp: Litiumjonpolymer 17.28 Wh 

(motsvarar 3.6 V 4800 mAh)
  Batteriladdningstid: 2.5 timmar (5V/3A)
  Musikspeltid: Upp till 12 timmar 

(beroende på volym och ljudinnehåll)
  Bluetooth®-sändareffekt:  0–11 dBm
  Bluetooth®-sändarens frekvensområde: 

2 402–2 480 GHz 
  Bluetooth®-sändarmodulering: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8DPSK
  Mått (W x D x H): 181 x 69 x 74mm
  Vikt: 540g
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