
Cechy

  Bezprzewodowe przesyłanie strumienia 
audio przez Bluetooth

 10 godzin odtwarzania muzyki

 Wodoodporność IPX7

 Trwały materiał

 Membrana bierna JBL

Wielofunkcyjny towarzysz na każdą pogodę.

Delektuj się zaskakująco głębokim, przestrzennym dźwiękiem stereo ultrakompaktowego, 

przenośnego głośnika Bluetooth JBL Flip Essential. Czerpiąc zasilanie z akumulatora litowo-jonowego 

o pojemności 3000 mAh, zapewnia on nawet 10 godzin odtwarzania wysokiej jakości dźwięku bez 

przerwy. Wykonana z trwałego materiału obudowa charakteryzuje się klasą wodoodporności IPX7. 

Czy to przy kuchennym stole, czy na basenie, zarówno o słonecznym poranku, jak i w deszczowe 

wieczory, Flip Essential będzie Twym najlepszym wszechstronnym muzycznym towarzyszem na 

każdą pogodę.

Przenośny głośnik Bluetooth®

Essential



Cechy i korzyści 
Bezprzewodowe przesyłanie strumienia audio przez Bluetooth
Bezprzewodowo przesyłaj wysokiej jakości strumień audio o głębokim brzmieniu ze swojego 
smartfona lub tabletu.

10 godzin odtwarzania muzyki
Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewnia do 10 godzin odtwarzania muzyki.

Wodoodporność IPX7
Głośnik Flip Essential może towarzyszyć Ci na plaży i na basenie. Nie musisz martwić się 
o zachlapanie ani zanurzenie w wodzie.

Trwały materiał
Dzięki trwałemu materiałowi osłaniającemu i wytrzymałej gumowej obudowie głośnik sprawdzi 
się w każdych warunkach.

Membrana bierna JBL
Dwa zewnętrzne pasywne radiatory pomagają generować głęboki, przyjemny dla ucha dźwięk 
JBL o głośnym i czystym rezonansie, w którym basy słyszy się, czuje się, a nawet widzi.

Zawartość zestawu:

1 x JBL Flip Essential

1 x przewód micro USB

1 x skrócona instrukcja obsługi

1 x karta charakterystyki

1 x karta gwarancyjna (dołączona)

Specyfikacje techniczne:
  Wersja Bluetooth: 4.1
  Obsługiwane profile: A2DP V1.2,  

AVRCP V1.5
  Przetwornik: 2 x 40 mm
  Moc: 2 x 8 W
  Pasmo przenoszenia: 80 Hz–20 kHz
  Stosunek sygnału do szumu: ≥80 dB 
  Rodzaj akumulatora: litowo-polimerowy 

(3,7 V, 3000 mAh)
  Czas ładowania akumulatora: 3,5 godz. 

przy 5 V i 1 A
  Czas odtwarzania muzyki: do 10 godzin 

(zależnie od głośności i odtwarzanych 
treści)

  Wymiary (wys. x szer. x gł.):  
64 x 169 x 64 mm

  Masa: 470 g
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