Essential
Draagbare Bluetooth®-luidspreker

De perfecte speaker om altijd bij je te hebben.
Geniet van superkrachtig kamervullend stereogeluid met de JBL Flip Essential ultracompacte
draagbare Bluetooth-luidspreker. Met een oplaadbare 3000mAh Li-ion batterij die garant staat
voor 10 uur non-stop afspeeltijd van hoge kwaliteit. De behuizing voldoet aan de IPX7-norm, is
waterbestendig en gemaakt van duurzaam materiaal. Van de keukentafel tot bij het zwembad en
van zonnige ochtenden tot regenachtige avonden, de Flip Essential vergezelt je in elke situatie en
bij elk weertype.

Functies
Draadloze Bluetooth streaming
10 uur afspeeltijd
IPX7-waterbestendig
Duurzaam materiaal
JBL Bass Radiator

Essential
Draagbare Bluetooth®-luidspreker

Functies en eigenschappen

Verpakkingsinhoud:

Draadloze Bluetooth streaming
Stream kamervullend kwaliteitsgeluid draadloos vanaf je smartphone of tablet.

1 x JBL Flip Essential
1 x Micro USB-kabel
1 x Beknopte handleiding
1 x Veiligheidsblad
1 x Garantiekaart inbegrepen

10 uur afspeeltijd
Ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij voor een speeltijd van maximaal 10 uur.
IPX7-waterbestendig
Neem de Flip Essential mee naar het strand of het zwembad, zonder dat je je zorgen hoeft te
maken over regen, spatten of onderdompeling in water.
Duurzaam materiaal
Door de duurzame materialen en de robuuste rubberen behuizing overleeft de luidspreker al je
avonturen.
JBL Bass Radiator
Dubbele externe passieve radiatoren leveren krachtig oorstrelend JBL geluid dat luid en
duidelijk resoneert. Hierdoor kun je de bas horen, voelen en zien.
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Technische specificaties:
Bluetooth-versie: 4.1
Ondersteuning: A2DP v1.2, AVRCP v1.5
Omvormer: 2 x 40 mm
Uitgangsvermogen: 2 x 8 W
Frequentiebereik: 80 Hz – 20 kHz
Signaal-ruisverhouding: ≥80dB
Type batterij: Lithium-ion polymeer
(3,7 V, 3000 mAh)
Oplaadtijd voor batterij: 3,5 uur @ 5V1A
Afspeeltijd voor muziek: maximaal
10 uur (afhankelijk van volumeniveau en
audio-inhoud)
Afmetingen (H x B x D): 64 x 169 x 64 (mm)
Gewicht: 470 g
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