
FLIP 2 BLACK EDITION
Draagbare draadloze luidspreker 

Volgende Generatie – meer vermogen en meer draagbaarheid.
De onderscheiden Flip 2 draadloze draagbare luidspreker van JBL brengt een rijk geluid in 
je draagbare levensstijl voor al je draadloze telefoons en tablets. De Flip 2, ontworpen met 
de kennis en durf van JBL, maakt gebruik van twee drivers en een ingebouwde baspoort 
voor een krachtige bas die dynamische diepte toevoegt aan je luisterervaring met scherpe 
vocalen – allemaal in een luidspreker die in je hand past. En omdat je telefoon soms meer 
moet doen dan muziek afspelen, heeft de Flip 2 ingebouwde microfoons en SoundClear® 
echo- en ruisonderdrukking technologie, zodat je Flip 2 kunt gebruiken als een handsfree 
speakerphone – zonder ooit een woord te missen. JBL Flip 2 – de draadloze, draagbare 
luidspreker met oplaadbare batterij is een compleet pakket dat in de palm van je hand past.

 Dual, performance-tuned JBL drivers met 
ingebouwde baspoort voor full-range geluid

 Draadloze Bluetooth stereo streaming 
met NFC

 Uitgerust met SoundClear® echo- en 
ruisonderdrukking en een state-of-the-art 
microfoon systeem

 Eenvoudig op te stellen en aan te sluiten op 
verschillende smartphones of tablets



Geavanceerde drivers en ingebouwde baspoort
Dubbele 40 mm drivers en een op maat afgestemd ingebouwde baspoort voor een getrouwe 
geluidsweergave, zodat je nooit iets in je favoriete muziek hoeft te missen, ongeacht hoe hard je 
je muziek afspeelt.

SoundClear® echo en ruisonderdrukking en aangepaste microfoon
SoundClear® echo- en ruisonderdrukking technologie en een op maat gemaakte ingebouwde 
microfoon verminderen achtergrondgeluiden en vervorming, zodat je telefoongesprekken op de 
Flip 2 bij elk volume helder en duidelijk zijn.

Draadloze Bluetooth streaming en connectiviteit met alle smartphones en tablets
Stream muziek vanaf alle draagbare slimme apparaten naar de Flip 2, zo eenvoudig is het. 
Met eenvoudige Bluetooth-instelling dankzij NFC en stabiele Bluetooth-verbinding is de Flip 2 
ideaal voor draagbare muziek.

Befaamd JBL Flip ontwerp voor draagbaarheid die in uw hand past
De JBL Flip 2 heeft dezelfde vorm die je kent van Flip 1, maar heeft een verfijnder ontwerp 
en is gemaakt met verbeterde materialen voor meer duurzaamheid. De Flip 2 is een upgrade 
van de originele in prestaties en stijl.

Verpakkingsinhoud:
1 JBL Flip 2 draagbare stereoluidspreker
1 x USB-kabel
Snelstartgids
Veiligheidsinformatieblad 

Specificaties
 Vermogen: 2 x 6 W

 Frequentiebereik: 100 Hz – 20 KHz

 Signaal-ruisverhouding: 80dB
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