
Funktioner

 Trådlös Bluetooth-strömning

 10 timmars speltid

 Vattentålig enligt IPX7

 Hållbart tygmaterial

 JBL Bass Radiator

En följeslagare i alla väder.

Njut av överraskande kraftfullt, rumsfyllande stereoljud med den ultrakompakta, bärbara Bluetooth-

högtalaren JBL Flip 3 Stealth. Den drivs av ett uppladdningsbart 3  000 mAh litiumjon-batteri 

som levererar upp till tio timmars musik i hög kvalitet utan avbrott. Höljet är IPX7-klassat som en 

vattentålig konstruktion med hållbart tygmaterial. Flip 3 Stealth är din ultimata följeslagare för alla 

syften och väder – från bordet till poolen, från soliga morgnar till regniga nätter.

Bärbar Bluetooth®-högtalare



Funktioner och fördelar  
Trådlös Bluetooth-strömning
Strömma trådlöst rumsfyllande ljud av hög kvalitet från din mobiltelefon eller surfplatta.

10 timmars speltid
Inbyggt laddningsbart litium-jonbatteri för upp till tio timmars speltid.

Vattentålig enligt IPX7
Ta Flip 3 Stealth till stranden eller poolen utan att oroa dig för regn, stänk eller att den hamnar 
under vatten.

Hållbart tygmaterial
Det rejäla tygmaterialet och det robusta gummihöljet gör att din högtalare klarar av alla dina 
äventyr.

JBL Bass Radiator
Dubbla utåtriktade passiva element ger ett kraftfullt, imponerande och tydligt JBL-ljud så att du 
kan höra, känna och se basen.

Detta finns i lådan:
1 x JBL Flip 3 Stealth

1 x Micro USB-kabel

1 x Snabbguide

1 x Säkerhetsblad

1 x Garantikort ingår

Tekniska specifikationer:
  Bluetooth-version: 4.1
  Stöd för: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
  Element: 2 x 40 mm
  Uteffekt: 2 x 8 W
  Frekvensåtergivning: 80 Hz – 20 kHz
  Signal/brus-förhållande: ≥80 dB
  Batterityp: Litiumjon-polymer  

(3,7 V, 3 000 mAh)
  Batteriladdningstid: 3,5 tim. vid 5 V, 1 A
  Musikspeltid: Upp till tio timmar 

(beroende på volym och ljudinnehåll)
  Mått (H x B x D): 64 x 169 x 64 (mm)
  Vikt: 470 g
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