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Wyjątkowy dźwięk na każdą okazję.

Dzięki potężnemu głośnikowi JBL Flip 5 swoją muzykę zabierzesz ze sobą. Nasz lekki głośnik 

Bluetooth będzie działał wszędzie. Zła pogoda? Bez obaw. Nasz wodoszczelny głośnik zapewnia 

legendarne brzmienie JBL w słońcu i deszczu. Więcej się ruszaj. Połącz dwa głośniki zgodne ze 

standardem JBL PartyBoost, aby uzyskać dźwięk stereo lub połącz wiele głośników zgodnych ze 

standardem JBL PartyBoost, gdy organizujesz większą imprezę. Odtwarzaj swoją ulubioną muzykę 

przez ponad 12 godzin. Wybierz jeden z 11 żywych kolorów i ustaw głośnik pionowo lub poziomo.

Przenośny, wodoodporny głośnik
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Cechy i korzyści
Brzmi lepiej niż kiedykolwiek
Poczuj swoją muzykę. Głośnik Flip 5 z nową membraną w kształcie toru wyścigowego 
generuje wysoką moc. Ciesz się głębokim basem w kompaktowej obudowie.

Zabierz imprezę w dowolne miejsce
Nie przejmuj się takimi drobiazgami, jak ładowanie baterii. Głośnik Flip 5 zapewnia ponad 
12 godzin nieprzerwanego odtwarzania. Słuchaj legendarnego brzmienia JBL dłużej i głośniej. 

Dzięki wodoodporności IPX7 nie martwisz się o zachlapanie
Zabierz swoje głośniki w dowolne miejsce. Impreza przy basenie? Idealnie. Nagłe oberwanie 
chmury? Bez obaw. Balanga na plaży? Głośnik Flip 5 zapewnia wodoodporność IPX7 do 
głębokości jednego metra, gwarantując bezstresową rozrywkę na świeżym powietrzu.

Podkręć zabawę z funkcją PartyBoost
PartyBoost umożliwia połączenie dwóch głośników zgodnych ze standardem JBL PartyBoost, 
aby uzyskać dźwięk stereo lub połączenie wielu głośników zgodnych ze standardem 
JBL PartyBoost, aby rozkręcić imprezę. 

Kolory tęczy
Dostępne w 11 kolorach głośniki Flip 5 na pewno nie są nudne. Poszerz swoje horyzonty 
dzięki legendarnemu brzmieniu JBL.

Wytrzymałość na równie wysokim poziomie, jak dźwięk
Wsuń ten mały klejnot na nadgarstek i baw się. Wytrzymały materiał i gumowa obudowa 
sprawiają, że głośnik Flip 5 jest bezpieczny, a Ty możesz swobodnie wypoczywać na świeżym 
powietrzu.

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
  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
  Masa: 540g
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