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Bärbar Bluetooth-högtalare 

En kompis för alla lägen och alla väder.
JBL Flip 3 är nästa generation i den prisvinnande Flip-serien – en komplett superkompakt 

portabel Bluetooth-högtalare som ger förvånansvärt kraftfullt och fylligt ljud var du vill. Denna 

superkompakta högtalare drivs av ett uppladdningsbart litiumjonbatteri på 3  000  mAh 

som ger upp till 10 timmars stereoljud i hög kvalitet. Flip 3 har hållbara och stänksäkra 

textilmaterial i åtta färger och är kompisen du vill ha med i alla lägen och i alla väder – 

från matbordet till poolen, från soliga morgnar till regniga kvällar. Flip 3 har även inbyggd 

brus- och ekoeliminerande högtalartelefon för kristallklara gruppsamtal och JBL Connect-

teknik som trådlöst kopplar samman flera JBL Connect-förberedda högtalare och förbättrar 

lyssningsupplevelsen.



Funktioner och fördelar

Trådlös Bluetooth-strömning
Anslut upp till 3 smartphones eller surfplattor trådlöst till högtalaren och turas om att spela ett 
förvånansvärt kraftigt och fylligt ljud.

3 000 mAh laddningsbart batteri
Inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri för upp till 10 timmars speltid.

Högtalartelefon
Ta emot kristallklara samtal med en enkel knapptryckning tack vare den brus- och ekofria 
högtalartelefonen.

Stänksäker
Stänksäker innebär att du inte behöver oroa dig för regn eller att spilla, den går till och med att 
rengöra under rinnande vatten. Se bara till att den inte sänks ner i vätska.

JBL Connect
Bygg upp ditt eget system genom att ansluta fl era JBL Connect-förberedda högtalare och 
förbättra lyssnarupplevelsen.

Coola material
Hållbara textilmaterial och grovt gummi ser till att din högtalare håller för alla äventyr.

JBL Bass Radiator
Hör basen, känn basen, se basen. Dubbla externa passiva element visar exakt hur kraftfulla dina 
högtalare är.

Detta finns i lådan
1 JBL Flip 3
1 Micro USB-kabel
1 Snabbguide
1 Säkerhetsblad
1 Garantikort

Tekniska specifi kationer
 Bluetooth-version: 4.1
 Stöd för: A2DP V1.3, AVRCP V1.5,

 HFP V1.6, HSP V1.2
 Element: 2 x 40 mm
 Uteffekt: 2 x 8 W
 Frekvensomfång: 85 Hz – 20 kHz
 Signal/brus-förhållande: >80 dB
 Batterityp: Litiumjonpolymer

 (3,7 V, 3 000 mAh)
 Laddningstid för batteriet:

 3,5 timmar @ 5 V, 1 A
 Musikspeltid: Upp till 10 timmar

 (beroende på volym och ljudinnehåll)
 Mått: (H x B x D): 64 x 169 x 64 (mm)
 Vikt: 450 g
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