FLIP 6

Bärbar vattentålig högtalare

Djärvt ljud för varje äventyr.
Ditt äventyr. Ditt soundtrack. Djärva JBL Flip 6 levererar kraftfullt JBL Original Pro-ljud
med exceptionell klarhet tack vare sitt 2‑vägs högtalarsystem som består av ett optimerat
ovalt element, separat diskantelement och dubbla pulserande baselement. Den här stora
högtalaren är både vatten- och dammtät. Trots sin storlek är den enkel att bära, så att du
kan ta med den överallt i alla väder. Och med 12 timmars batteritid kan du festa tills solen
går ner – eller kommer upp – vart musiken än för dig. Använd PartyBoost för att länka flera
kompatibla högtalare. Flip 6 finns i flera olika coola färger.
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FLIP 6

Bärbar vattentålig högtalare
Detta ﬁnns i lådan:
1 x JBL Flip 6
1 x USB-kabel typ C
1 x Snabbguide
1 x Garantikort/säkerhetsdatablad

Tekniska specifikationer

Funktioner och fördelar
Högre, kraftfullare ljud
Håll festen igång med JBL Flip 6 2-vägs högtalarsystem, utformat för att leverera ett högt,
kristallklart och kraftfullt ljud. Dess ovala baselement ger enastående låga frekvenser och
mellanregister, medan ett separat diskantelement ger skarpa, tydliga höga frekvenser.
Flip 6 har även optimerade dubbla passiva element för djup bas, som finjusteras med hjälp av
Harmans avancerade algoritm.
Vatten- och dammtät enligt IP67
Till poolen. Till parken. JBL Flip 6 är vatten- och dammtät enligt IP67, så du kan ta med din
högtalare överallt.
12 timmars speltid
Bekymra dig inte över småsaker som att ladda batteriet. JBL Flip 6 ger dig upp till
12 timmars speltid på en enda laddning.
Djärv design
Djärvt ljud möter djärv design. Kraftfullt ljud men ändå enkel att bära och passar alla personliga
stilar. Ställ den vertikalt eller horisontellt och välj mellan en mängd olika livfulla färger.
Ännu roligare med PartyBoost
Med Partyboost kan du parkoppla två PartyBoost-kompatibla högtalare och få ett kraftfullt
stereoljud eller koppla ihop flera PartyBoost-enheter för att verkligen höja stämningen.
JBL Portable-app
Maximera din ljudupplevelse med JBL Portable-appen. Få uppdateringar och produktsupport
direkt från din telefon. Lås sedan upp funktioner, förstärk ditt ljud eller justera din bas för
fullständig kontroll över ljudet.
USB-laddningsskydd
Ladda upp med sinnesro. JBL Flip 6 erbjuder USB-C-laddningsskydd. Det innebär att ett
påminnelseljud varnar dig om att koppla ur om kontakten upptäcker vatten, salt eller andra
kemikalier.
Trådlös Bluetooth-strömning
Anslut upp till två mobiltelefoner eller surfplattor trådlöst till högtalaren och turas om att spela
låtar med JBL Original Pro-ljud.
Miljövänlig förpackning
JBL strävar efter hållbarare och miljövänligare förpackningar. Flip 6 är förpackad i ett
återvinningsbart, pappersbaserat paket, inklusive innerbrickan. Hängetiketten i plast är över
90 % återvunnen och utsidan är tryckt med sojabläck.
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Allmänna specifikationer
Modellnr: JBL Flip 6
Element: 45 x 80 mm baselement/
16 mm diskantelement
Uteffekt: 20 W RMS för baselement,
10 W RMS för diskantelement
Frekvensåtergivning: 63 Hz–20 kHz
Signal/brus-förhållande: > 80 dB
Batterityp: Litiumjonpolymer 17,28 Wh
(motsvarar 3,6 V/4 800 mAh)
Batteriladdningstid: 2,5 timmar (5 V/3 A)
Musikspeltid: Upp till 12 timmar
(beroende på volymnivå och ljudinnehåll)
Kabeltyp: USB-C-laddkabel
Kabellängd: 1,2 m
Maximal driftstemperatur: 45 °C
Trådlös specifikation
Bluetooth®-version: 5.1
Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth®-sändarens frekvensområde:
2 400–2 483,5 MHz
Bluetooth®-sändareffekt: ≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth®-sändarmodulering: GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK
2,4 GHz SRD-frekvensintervall:
2 407 MHz–2 475 MHz
SRD-sändareffekt: < 10 dBm (EIRP)
Produktmått
Mått (B x H x D): 178 x 68 x 72 mm
Nettovikt: 0,55 kg
Förpackningens mått
Mått (B x H x D): 216 x 106 x 99 mm
Bruttovikt: 0,92 kg
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