
Functies
 Gedurfd draagbaar geluid

  10 uur afspeeltijd
  Duik in het water met het IPX7-

waterbestendig ontwerp
  Draadloze Bluetooth-streaming
  Milieuvriendelijke, gerecyclede 

materialen en verpakking

Stoer geluid voor elk avontuur

Neem je muziek altijd met je mee, waar je ook naartoe gaat, met de krachtige JBL Flip 

Essential 2. Onze lichtgewicht Bluetooth-luidspreker gaat overal met je mee naartoe. Slecht 

weer? Geen zorgen. De luidspreker is namelijk waterbestendig en speelt altijd de robuuste 

JBL Original Pro Sound die je van ons gewend bent. Geniet van maximaal 10 uur afspeeltijd 

voor je favoriete muziek. Met de milieuvriendelijke materialen gemaakt van post-consumer 

gerecycled plastic en met gerecyclede stof op het luidsprekerscherm, maken we de wereld 

een beetje groener. Waar je ook naartoe gaat.

Draagbare waterbestendige luidspreker
FLIP ESSENTIAL 2



Functies en eigenschappen

Gedurfd draagbaar geluid
De racebaanvormige driver van de Flip Essential 2 biedt ruimtevullende JBL Original Pro 
Sound en verrassend diepe basklanken voor een compact pakket.

10 uur afspeeltijd
 Maak je geen zorgen over je batterij. Flip Essential 2 geeft je tot 10 uur afspeeltijd. Houd de 
muziek langer en luider gaande met krachtige JBL Original Pro Sound. 

Duik in het water met het IPX7-waterbestendig ontwerp
Neem je luidsprekers overal mee naartoe. Poolparty? Perfect. Plotselinge regenbui? Geen 
probleem. Beachparty? Flip Essential 2 is IPX7 waterbestendig voor zorgeloos gebruik 
wanneer je buiten bent.

Draadloze Bluetooth-streaming
Verbind draadloos tot twee smartphones of tablets met de luidspreker en geniet om de beurt 
van JBL Original Pro Sound.

Milieuvriendelijke, gerecyclede materialen en verpakking
JBL streeft naar een duurzame, milieuvriendelijke verpakking. De Flip Essential 2 is verpakt 
in een recyclebare doos op papierbasis, inclusief de binnentray. Het plastic label is voor meer 
dan 90% gerecycled en de buitenkant is bedrukt met soja-inkt.

De Flip Essential 2 is gemaakt met PCR (post-consumer gerecycled) plastic, met gerecycled 
materiaal op het luidsprekerscherm. Het ontwerp van de Flip Essential 2 vermindert zo de 
hoeveelheid nieuw plastic dat wordt gebruikt, en beperkt de totale CO

2
-voetafdruk van het 

product. Daarnaast wordt hij geleverd in een duurzame verpakking gemaakt van FSC - 
gecertificeerd papier bedrukt met soja-inkt.

Verpakkingsinhoud:

1 x JBL Flip Essential 2

1 x Type C USB-kabel

1 x Beknopte handleiding

1 x Garantiekaart/veiligheidsblad

Technische specifi caties:
General specification
  Modelnr.: JBL Flip Essential 2 
 Transducer: 44 x 80 mm/1,73 x 3,15   

 inch

 Uitgangsvermogen: 20 W RMS

 Frequentiebereik: 65 Hz - 20 KHz 

 Signaal-ruisverhouding: > 80 dB 
 Type batterij: Li-ion polymeer 11,70 Wh  

 (gelijk aan 3,6 V/3250 mAh) 
 Oplaadtijd voor batterij: 3 uur (5 V/2 A)

 Afspeeltijd voor muziek: tot 10 uur   
 (afhankelijk van volumeniveau en   
 audio-inhoud) 
 Type kabel: USB-laadkabel 
 Kabellengte: 1200 mm/47,2 inch 

Wireless specification 
 Bluetooth®-versie: 5.1 
 Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3,  

 AVRCP 1.6 
 Frequentiebereik Bluetooth®-zender:   

 2400 MHz - 2483.5 MHz 
 Vermogen Bluetooth®-zender: ≤ 9 dBm  

 (EIRP)

 Modulatie Bluetooth®-zender: GFSK π/4  
 DQPSK 8DPSK 

Product dimensions 
 Afmetingen (B x H x D): 175 x 68 x 70  

 mm/ 6,9 x 2,6 x 2,7 inch 
 Netto gewicht: 0,52 kg/1,14 lbs 

Packaging dimensions 
 Afmetingen (B x H x D): 208 x 105 x 98  

 mm/ 8,2 x 4,1 x 3,8 inch 
 Bruto gewicht: 0,91 kg/2,01 lbs 
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