
Functies
  Klinkt beter dan ooit

  Geniet van je muziek, waar je ook bent

  Het waterdichte IPX7-ontwerp laat je 
overal en altijd genieten van je muziek

  Ga uit je dak met PartyBoost

  Net zo krachtig als hij klinkt

  Nieuw milieuvriendelijk ontwerp

Weergaloos geluid altijd bij de hand.

Hetzelfde weergaloze geluid. Nieuw innovatief ontwerp – gemaakt van 90% gerecycled plastic.

Neem je muziek mee als je onderweg bent met de krachtige JBL Flip JBL Flip 5 Eco edition. 

Je kunt onze lichtgewicht Bluetooth-luidspreker overal gebruiken. Slecht weer? Maak je geen 

zorgen. Dankzij het waterdichte ontwerp kun je bij regen of zonneschijn van je muziek genieten 

Geniet van je vrijheid. Koppel twee JBL PartyBoost-compatibele luidsprekers voor stereogeluid of 

koppel meerdere JBL PartyBoost-compatibele luidsprekers om een   nog groter feest te creëren. 

Geniet van meer dan 12 uur speeltijd met je favoriete muziek.

Draagbare waterdichte luidspreker
ECO EDITION



Functies en eigenschappen
Klinkt beter dan ooit
Voel je muziek. Flip 5 Eco edition’s alle nieuwe racetrack-vormige driver levert hoge output. 
Geniet van imponerende bas in een compact pakket.

Geniet van je muziek, waar je ook bent
Maak je geen zorgen over het opladen van de batterij. Flip 5 Eco edition geeft je meer dan  
12 uur speeltijd. Geniet langer en luider van je muziek met het kenmerkende JBL-geluid.

Het waterdichte IPX7-ontwerp laat je overal en altijd genieten van je muziek
Neem je luidsprekers altijd mee. Bierfeest? Perfect. Plotselinge regenbui? Geen probleem. 
Strandfeest? Flip 5 Eco edition is IPX7 waterdicht tot een meter, dus heeft geen watervrees.

Ga uit je dak met PartyBoost
Met PartyBoost kun je twee JBL PartyBoost-compatibele luidsprekers aan elkaar koppelen 
voor stereogeluid of meerdere JBL PartyBoost-compatibele luidsprekers koppelen om 
helemaal uit je dak te gaan.

Net zo krachtig als hij klinkt
Schuif dit juweeltje om je pols en geniet. Het duurzame materiaal en de robuuste rubberen 
behuizing beschermen de Flip 5 Eco edition terwijl je je in de vrije natuur laat gaan.

Nieuw milieuvriendelijk ontwerp
Geniet van je muziek terwijl je jouw steentje bijdraagt   aan een beter milieu. De JBL Flip 5 Eco 
edition is gemaakt van 90% gerecycled plastic.

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

Technische specificaties:
  Bluetooth®-versie: 4.2
  Ondersteuning: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
  Omvormer: 44mm x 80mm  

(1.73" x 3.15")
  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 (7.13 x 2.72 x 2.91")

  Gewicht: 540g (1.2 lbs)
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