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Odważne brzmienie każdej przygody.

To samo odważne brzmienie. Nowa odważna konstrukcja – wykonana w 90% z odzyskanych 

tworzyw sztucznych. Zabierz muzę w podróż, ciesząc się mocą brzmienia JBL Flip 5 Eco edition. Ten 

lekki głośnik Bluetooth można zabrać wszędzie. Kiepska pogoda? Bez obaw. Dzięki wodoszczelnej 

konstrukcji można tańczyć w takt unikalnej muzyki w pogodzie i niepogodzie. Poruszaj się więcej. 

Sparuj ze sobą dwa kompatybilne głośniki z technologią JBLPartyBoost, aby uzyskać dźwięk stereo, 

lub połącz wiele takich głośników, rozkręcając większą imprezę. Ciesz się ponad 12 godzinami 

odtwarzania ulubionych utworów. 

Wodoszczelny głośnik przenośny
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Cechy i korzyści  
Brzmi lepiej niż kiedykolwiek
Poczuj muzykę. Nowy przetwornik typu racetrack głośnika Flip 5 Eco edition zapewnia dużą 
moc. Ciesz się uderzeniem basów w kompaktowym wydaniu.

Zabierz imprezę ze sobą
Nie martw się takimi drobnostkami jak ładowanie baterii. Flip 5 Eco edition zapewnia ponad 
12 godzin odtwarzania muzyki bez przerwy. Niech muzyka wybrzmiewa unikalnym dźwiękiem 
JBL dłużej i głośniej.

Dzięki wodoszczelnej konstrukcji IPX7 możesz bawić się w deszczu
Zabierz głośnik w każdą podróż. Impreza przy basenie? Doskonale. Nagłe oberwanie chmury? 
Mamy to. Party na plaży? Flip 5 Eco edition ma stopień ochrony IPX7, dlatego można go 
zanurzyć do głębokości 1 metra pod wodą, beztrosko ciesząc się rozrywką poza domem.

Podkręć zabawę z PartyBoost
PartyBoost pozwala sparować ze sobą dwa kompatybilne głośniki z technologią JBL 
PartyBoost, aby uzyskać dźwięk stereo, lub połączyć wiele takich głośników dla jeszcze 
większego efektu.

Brzmienie mocne jak konstrukcja
Przymocuj sobie to maleństwo do nadgarstka i oddaj się tańcu. Wytrzymałe tworzywo i 
mocna, gumowa obudowa zapewnią bezpieczeństwo Flip 5 Eco edition, gdy wypuścisz się w 
dłuższą podróż.

Nowa, ekologiczna konstrukcja
Ciesz się muzyką, chroniąc środowisko naturalne. JBL Flip 5 Eco edition jest wykonany w 
90% z odzyskanego tworzywa.

Zawartość zestawu:

1 x głośnik JBL Flip 5
1 x kabel USB typu C 
1 x skrócona instrukcja obsługi
1 x karta gwarancyjna
1 x karta charakterystyki

Specyfikacje techniczne:
 Wersja Bluetooth®: 4.2
  Obsługiwane profile: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6
  Przetwornik: 44mm x 80mm  

(1.73" x 3.15")
 Moc znamionowa: 20 W RMS
 Pasmo przenoszenia: 65Hz–20kHz
 Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
  Rodzaj akumulatora: Litowo-jonowy, 

polimerowy 17.28 Wh (odpowiednik 3.6 V 
4800 mAh)

  Czas ładowania akumulatora: 2.5 godziny 
(5V/3A)

  Czas odtwarzania muzyki: do 12 godzin 
(zależnie od głośności i odtwarzanych treści)

 Moc nadajnika Bluetooth®: 0 – 11 dBm
  Zakres częstotliwości nadajnika 

Bluetooth®: 2,402 – 2,480 GHz
  Modulacja nadajnika Bluetooth®: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8DPSK
  Wymiary (szer. x gł. X wys.): 

181 x 69 x 74mm (7.13 x 2.72 x 2.91")
 Masa: 540g (1.2 lbs)

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. JBL jest znakiem 
towarowym firmy HARMAN International Industries, Incorporated, zastrzeżonym w USA i/lub innych krajach. 
Słowny znak graficzny i logotypy Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG Inc. i są 
wykorzystywane przez HARMAN International Industries, Incorporated na podstawie licencji. Inne znaki towarowe 
i nazwy handlowe należą do firm będących ich właścicielami. Cechy, dane techniczne i wygląd produktu mogą 
ulec zmianie bez powiadomienia.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Wodoszczelny głośnik przenośny
ECO EDITION


