FLIP 5

Draagbare waterbestendige luidspreker

Imponerend geluid waar je ook bent.
Neem je muziek altijd met je mee, waar je ook naartoe gaat. Onze JBL Flip 5 Bluetooth speaker is
lekker licht en laat je nooit in de steek, zelfs als het met bakken uit de lucht komt! Onze lichtgewicht
Bluetooth-luidspreker gaat overal met je mee naartoe. De speaker is namelijk waterproof en speelt
altijd het robuuste geluid dat je van ons gewend bent. Wel 12 uur lang. Dankzij de ingebouwde
speakerphone blijf je bereikbaar. Ook maakt het niet uit hoe je ’m neerzet, of welke van de 11
opvallende kleuren je kiest, jij bent de coolste!

Functies
Klinkt beter dan ooit
Bouw overal een feestje
Neem gerust een duik
Maak het extra leuk met PartyBoost
Kies uit een regenboog aan kleuren
Zo robuust als het klinkt

FLIP 5

Draagbare waterbestendige luidspreker

Functies en eigenschappen

Verpakkingsinhoud:

Klinkt beter dan ooit
Voel de muziek. De drivers van onze Flip 5 zien eruit als een racebaan en klinken ook zo: met
die fijne, diepe bas. Toch is de Flip 5 gewoon lekker compact.

1 x JBL Flip 5
1 x Type C USB-kabel
1 x Beknopte handleiding
1 x Garantiebewijs
1 x Veiligheidsblad

Bouw overal een feestje
Maak je geen zorgen over of je genoeg batterij hebt. De Flip 5 heeft een speelduur van ruim
12 uur dus zet het volume voluit en geniet maximaal van je muziek, uiteraard met de ultieme
JBL-sound.
Neem gerust een duik
Neem je speakers overal mee naartoe. Feestje in het zwembad? Super! Plotselinge
wolkbreuk? Geen probleem. Beachparty? Flip 5 is IPX7-waterproof en kan dus tot een meter
diep onder water. Geen zorgen over je muziek dus.
Maak het extra leuk met PartyBoost
Met PartyBoost pair je twee JBL PartyBoost-compatible speakers samen voor stereogeluid of
koppel je meerdere JBL PartyBoost-compatible speakers om een groot feest te bouwen.
Kies uit een regenboog aan kleuren
Met 11 opvallende kleuren is de Flip 5 allesbehalve saai. Ga voor JBL’s kenmerkende geluid
in een kleur die bij jou past.
Zo robuust als het klinkt
De Flip 5 is gemaakt om mee naar buiten te nemen. Duurzaam materiaal en een stevige
rubberen buitenkant zorgen ervoor dat de speaker tegen een stootje kan. Draag ’m om je
pols en neem je muziek overal mee naartoe, wat je ook van plan bent.
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Technische specificaties:
Bluetooth®-versie: 4.2
Ondersteuning: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Omvormer: 44mm x 80mm
Nominaal vermogen: 20 W RMS
Frequentiebereik: 65Hz–20kHz
Signaal-ruisverhouding: >80 dB
Batteritype: Litium-ion-polymer
17.28 Wh (tilsvarende 3.6V 4800 mAh)
Oplaadtijd voor batterij: 2.5 uur (5V/3A)
Afspeeltijd voor muziek: maximaal
12 uur (afhankelijk van volumeniveau
en audio-inhoud)
Vermogen Bluetooth®-zender:
0 - 11 dBm
Frequentiebereik Bluetooth®-zender:
2,402 GHz – 2,480 GHz
Modulatie Bluetooth®-zender:
GFSK π/4 DQPSK 8DPSK
Dimensjoner (B x D x H):
181 x 69 x 74mm
Gewicht: 540g
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