
FLIP 2 BLACK EDITION
Kannettava langaton kaiutin

Uuden sukupolven tehokas järjestelmä liikkuvaan elämäntyyliin.

Palkittu langaton ja kannettava JBL Flip2 tarjoaa rikkaan äänen liikkuvaan elämäntyyliin 

kaikkia langattomia puhelimia ja tablettejasi varten. Innovatiiviseen JBL-tyyliin Flip2 

hyödyntää kahta elementtiä ja sisäänrakennettua bassoporttia, joka lisää dynaamista 

syvyyttä kuuntelukokemukseesi, jossa solistin ääni erottuu selkeän kirkkaana – kaikki tämä 

kompaktissa käteen sopivassa kaiuttimessa. Ja koska puhelimesi on joskus muutakin 

kuin musiikkia varten, Flip2 sisältää sisäänrakennetun mikrofonin sekä kaikua ja kohinaa 

vaimentavan SoundClear®-teknologian, jotta voit käyttää Flip2-laitetta kannettavana 

kaiutinpuhelimena menettämättä sanaakaan. Langaton ja kannettava JBL Flip2 on 

ladattavalla akulla toimiva kaiutin, joka mahtuu kämmenellesi.

 Sisäänrakennettu bassoportti täydellistä 
ääntä varten

 NFC nopeaa Bluetooth-pariliitosta varten

 Sisältää kaikua ja kohinaa vaimentavan 
SoundClear®-teknologian ja huippuluokan 
mikrofonijärjestelmän

 5 tunnin LI-ion-akku



Ylivertaiset kaiutinelementit ja sisäänrakennettu bassoportti
Kaksi 40 mm:n elementtiä ja viritetty bassorefleksiaukko tarjoavat luonnollisen äänentoiston, 
jotta et menettäisi sanaakaan suosikkimusiikistasi, soititpa musiikkia millä äänenvoimakkuudella 
tahansa.

Kaikua ja kohinaa poistava SoundClear®-teknologia ja räätälöity mikrofoni
Kaikua ja kohinaa vaimentava SoundClear®-teknologia ja sisäänrakennettu erikoisvalmisteinen 
mikrofoni vähentävät taustakohinaa ja kaikua, jotta kuulet puhelusi aina kirkkaasti ja selkeästi 
Flip2-järjestelmästä.

Langaton Bluetooth-suoratoisto ja -yhteys älypuhelimiin ja tabletteihin
Suoratoista musiikkia kaikista kannettavista laitteista Flip2:een – se on todella yksinkertaista. 
Helpon NFC-tuetun Bluetooth-pariliitoksen ja vakaan Bluetooth-yhteyden avulla Flip2 vastaa 
kaikkiin kannettaviin musiikkitarpeisiin.

Aitoa JBL Flip-muotoilua, joka mahtuu kämmenellesi
JBL Flip2 omaa saman muodon kuin Flip 1. Laadukkaamman materiaalin ja uuden viimeistelyn 
ansiosta JBL Flip2:n ominaisuudet ja tyyli ovat entistä houkuttelevammat.

Pakkauksen sisältö
1 kannettava JBL Flip2-Bluetooth-kaiutin

1 x USB-kaapeli

Pika-aloitusopas

Turvaohje 

Tekniset tiedot
 Antoteho: 2 x 6 W

 Taajuusvaste: 100 Hz – 20 kHz

 Signaali/kohina-suhde: 80dB
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