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Kannettava Bluetooth-kaiutin 

Monikäyttöinen, säänkestävä kumppani.
JBL Flip 3 on seuraavan sukupolven palkittua Flip sarjaa; se on monipuolinen kannettava 

Bluetooth-kaiutin, joka tuottaa yllättävän tehokkaan, huoneentäyttävän stereoäänen 

kaikkialla. Tämän erittäin pienikokoisen kaiuttimen virtalähteenä toimii 3000mAh ladattava 

litiumioniakku, joka tarjoaa 10 tuntia jatkuvaa korkealaatuista stereotoistoa. Sporttiset 

roisketiiviit kangasmateriaalit kahdeksalla eloisalla värivaihtoehdolla tekevät Flip 3:sta 

monikäyttöisen, säänkestävän kumppanin, joka integroi musiikin kaikille elämäsi osa-alueille 

– työpöydästä uima-altaalle, aurinkoisista aamuista sateisiin öihin. Flip 3 ominaisuutena 

on myös sisään rakennettu hälyn ja kaiun vaimentava kaiutinpuhelin kristallin kirkkaita 

neuvottelupuheluita varten sekä JBL Connect-tekniikka, joka voi langattomasti linkittää 

useita JBL Connect -yhteensopivia kaiuttimia yhteen nostattaen kuuntelukokemusta.



Ominaisuudet ja hyödyt 
Langaton Bluetooth-suoratoisto
Voit liittää langattomasti jopa 3 älypuhelinta tai taulutietokonetta kaiuttimeen ja vuorotellen 
toistaa yllättävän tehokasta, tilan täyttävää stereoääntä.

3000mAh ladattava akku
Sisäänrakennettu ladattava Litiumioniakku tarjoaa jopa 10 tuntia toistoaikaa.

Kaiutinpuhelin
Kuuntele kristallin kirkkaita puheluita kaiuttimellasi vain napin painalluksella, kohinan ja kaiun 
vaimentavan kaiutinpuhelimen ansiosta.

Roiskeenkestävä
Roiskeenkestävä tarkoittaa, ettei sinun tarvitse huolehtia sateesta tai roiskeista. Voit jopa 
puhdistaa laitteen juoksevan veden alla. Älä kuitenkaan upota sitä nesteeseen.

JBL Connect
Rakenna oma ekosysteemisi yhdistämällä useita JBL Connect -yhteensopivia kaiuttimia yhteen 
nostattaaksesi kuuntelukokemustasi.

Elämäntyylimateriaali
Kestävä kangasmateriaali ja tukeva kuminen kotelo mahdollistavat kaiuttimesi kestävän kaikki 
seikkailusi.

JBL Passiivisäteilijä
Kuule basso, tunne basso, näe basso. Kaksi ulkoista passiiviisäteilijää osoittavat, kuinka tehokas 
kaiuttimesi on.

Pakkauksen sisältö
1 x JBL Flip 3

1 x Mikro-USB-johto

1 x Pika-aloitusopas

1 x Turvallisuustiedote

Takuukortti sisällytetty

Tekniset tiedot
 Bluetooth versio: 4.1

 Tuki: A2DP V1.3, AVRCP V1.5,
 HFP V1.6, HSP V1.2

 Kaiutinelementti: 2 x 40mm

 Lähtöteho: 2 x 8W

 Taajuusvaste: 85Hz – 20kHz

 Signaali-kohinasuhde: ≥80dB

 Akkutyyppi: Litiumionipolymeeri
 (3,7V 3000 mAh)

 Akun latausaika: 3,5 tuntia @ 5V1A

 Musiikin toistoaika: jopa 10 h
 (vaihtelee äänenvoimakkuuden tason
 ja audiosisällön mukaan)

 Mitat (K x L x S): 64 x 169 x 64 (mm)

 Paino: 450g
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