
Funksjoner

 Høres bedre ut enn noensinne

 Ta med festen hvor som helst

  Imponer med IPX7-vanntett design

 Få fart på moroa med PartyBoost

 En regnbue av farger

 Like tøff som den høres ut

Alle formål. Egnet for alle værforhold.

Ta med musikken din på farten med den kraftige JBL Flip 5. Vår lette Bluetooth-høyttaler går 

hvor som helst. Dårlig vær? Ingen grunn til bekymring. Med sin vanntette design kan du rocke 

til signaturlyden vår uansett vær. Beveg deg mer. Koble sammen to JBL PartyBoost-kompatible 

høyttalere for å få stereolyd, eller lenk flere JBL PartyBoost-kompatible høyttalere sammen for å 

få liv på festen. Få mer enn 12 timers spilletid for favorittmusikken din. Plasser det vertikalt eller 

horisontalt, og vær dristig med ditt valg av 11 levende farger.

Portabel vanntett høyttaler
5FLIP



Funksjoner og fordeler

Høres bedre ut enn noensinne
Føl musikken. Den helt nye racingbaneformede Flip 5 gir høy effekt. Få rungende bass i en 
kompakt pakke.

Ta med festen hvor som helst
Ikke tenk på småtingene, som f.eks. å lade batteriet. Flip 5 gir deg mer enn 12 timers spilltid. 
Få musikken til å vare lenger ved høyere volum med JBLs signaturlyd. 

Imponer med IPX7-vanntett design
Ta med høyttalerne dine hvor som helst. Bassengfest? Perfekt. Plutselig skybrudd? 
Dekket. Fest på stranden? Flip 5 er IPX7-vanntett opp til tre meter dypt for risikofri 
utendørsunderholdning.

Få fart på moroa med PartyBoost
PartyBoost lar deg koble sammen to JBL PartyBoost-kompatible høyttalere for stereolyd eller 
lenke flere JBL PartyBoost-kompatible høyttalere sammen for å få liv på festen. 

En regnbue av farger
Med 11 forskjellige farger, er Flip 5 alt annet enn kjedelig. Utvid ditt spektrum med JBLs 
signaturlyd.

Like tøff som den høres ut
Sett denne lille perlen på håndleddet og sett i gang å danse. Det slitesterke stoffmaterialet og 
robuste gummihuset holder Flip 5 trygt mens du slipper deg løs i det store utendørs.

Hva inneholder boksen?
1 x JBL Flip 5

1 x Type C USB-kabel

1 x hurtigstartveiledning

1 x Garantikort

1 x sikkerhetsblad

Tekniske spesifikasjoner
  Bluetooth®-versjon: 4.2
  Støtter: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
  Omformer: 44mm x 80mm
  Nominell effekt: 20 W RMS
  Frekvensrespons: 65Hz–20kHz
  Signal-til-støy-forhold: >80 dB
  Type batterij: Lithium-ion polymeer 

17.28 Wh (Gelijk aan 3.6 V 4800 mAh)
  Batteriladetid: 2.5 timer (5V/3A)
  Musikkavspillingstid: opptil 12 timer 

(varierer med volumnivå og lydinnhold)
  Bluetooth®-senderstyrke: 0–11 dBm
  Bluetooth®-senders frekvensområde: 

2,402 – 2,480 GHz
  Bluetooth®-senders modulasjon: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8DPSK
  Afmetingen (B x D x H): 

181 x 69 x 74mm
  Vekt: 540g
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