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Rohkea ääni kaikkiin seikkailuihin.

Sinun seikkailusi. Sinun soundtrackisi. Rohkea JBL Flip 6 tarjoaa tehokkaan JBL Original 

Pro Sound -äänentoiston poikkeuksellisella kirkkaudella. Sen 2-tie-kaiutinjärjestelmä 

koostuu optimoidusta ovaalielementistä, erillisestä diskanttielementistä ja kahdesta 

bassosäteilijästä. Tämä suuren äänialueen omaava, mutta silti helposti kannettava kaiutin 

on vesitiivis ja pölytiivis, joten voit ottaa sen mukaasi mihin tahansa säähän. 12 tunnin 

akunkeston ansiosta voit juhlia, kunnes aurinko laskee tai nousee siellä, missä ikinä 

musiikki sinua koskettaa. Linkitä useita yhteensopivia kaiuttimia PartyBoost-toiminnolla. 

Flip 6 on saatavana useissa eri väreissä.
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Ominaisuudet ja hyödyt
Voimakkaampi ja kuuluvampi ääni
Rytmin syke jatkuu JBL Flip 6 -kaksitiekaiutinjärjestelmän kanssa, joka on suunniteltu 
tuottamaan voimakasta, kristallinkirkasta ja voimakasta ääntä. Sen ovaalin muotoinen 
bassoelementti tuottaa poikkeuksellisen matalat taajuudet ja keskialueen, kun taas erillinen 
diskanttielementti tarjoaa kirkkaan ja raikkaan ylärekisterin. Flip 6 -mallissa on lisäksi 
optimoidut kaksi passiivisäteilijää syvään bassotoistoon, joka on hienosäädetty Harmanin 
edistyneellä algoritmilla.

IP67-luokituksen mukaisesti vesitiivis ja pölytiivis
Uima-altaan reunalle. Puistoon. JBL Flip 6 on luokitukseltaan IP67, joten se on vesitiivis ja 
pölytiivis. Voit siis ottaa kaiuttimesi mukaan minne vain.

12 tunnin toistoaika
Älä stressaa pikkujutuista, kuten akun lataamisesta. JBL Flip 6 tarjoaa jopa 12 tunnin 
toistoajan yhdellä latauksella.

Rohkea muotoilu
Rohkea ääni kohtaa rohkean muotoilun. Isolta kuulostava, mutta helposti kannettava malli 
sopii mihin tahansa henkilökohtaiseen tyyliin. Sen voi asettaa pysty- tai vaaka-asentoon, ja 
voit valita erilaisia eloisia värejä.

Pidä hauskaa PartyBoost-toiminnon avulla
PartyBoost-toiminnon ansiosta voit käyttää kahta JBL PartyBoost -yhteensopivaa kaiutinta 
stereoäänen tuottamiseen. Lisäksi voit piristää bileitä entisestään yhdistämällä useita JBL 
PartyBoost -yhteensopivia kaiuttimia.

JBL Portable -sovellus
Maksimoi äänentoistokokemuksesi JBL Portable -sovelluksella. Saat päivityksiä ja tuotetukea 
suoraan puhelimestasi. Sen jälkeen voit avata ominaisuuksia vahvistaa ääntä tai säätää 
bassoa, jolloin voit hallita äänentoistoasi täydellisesti.

USB-lataussuojaus
Lataa vailla huolta. JBL Flip 6 tarjoaa USB-C-lataussuojan. Tämä tarkoittaa sitä, että 
varoitusääni kehottaa sinua irrottamaan laitteen pistorasiasta, jos liitin havaitsee vettä, suolaa 
tai mitä tahansa muita kemikaaleja.

Langaton Bluetooth-suoratoisto
Kytke kaiuttimeen langattomasti jopa 2 älypuhelinta tai tablettia ja kuuntele niitä vuorotellen 
nauttien upeasta JBL Pro Sound -äänentoistosta.

Ympäristöystävällinen pakkaus
JBL on sitoutunut ympäristöystävällisempään ja kestävämpään pakkaukseen. Flip 6 on 
pakattu kierrätettävään paperiseen pakkaukseen, joka sisältää sisälokeron. Muovinen 
ripustuslappu on yli 90 % kierrätettyä muovia, ja ulkopinta on painettu soijamusteella.

Pakkauksen sisältö:

1 x JBL Flip 6

1 x USB-C-kaapeli

1 x Pikaopas

1 x Takuukortti | Turvallisuustiedot

Tekniset tiedot:
Yleiset tekniset tiedot
  Mallinro: JBL Flip 6
  Kaiutinelementit: 45 x 80 mm:n 

bassoelementti / 1,75 x 3 tuumaa, 
16 mm:n diskanttielementti / 0,6 tuumaa

  Antoteho: Bassoelementti 20 W RMS; 
diskanttielementti 10 W RMS

  Taajuusvaste: 63 Hz – 20 kHz 
  Häiriöetäisyys: > 80 dB
  Akun tyyppi: Litiumionipolymeeriakku 

17,28 Wh (vastaa arvoja 3,6 V / 
4 800 mAh)

  Akun latausaika: 2,5 tuntia (5 V / 3 A)
  Musiikin toistoaika: jopa 12 tuntia 

(riippuu äänenvoimakkuuden tasosta ja 
audiosisällöstä)

  Kaapelin tyyppi: USB-C -latauskaapeli 
  Kaapelin pituus 1,2 m / 47,2 tuumaa
  Enimmäislämpötila: 45 °C

Langattoman yhteyden tiedot
  Bluetooth®-versio: 5.1
  Bluetooth®-profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
  Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 

2 400–2 483,5 MHz
  Bluetooth®-lähettimen teho:  

≤ 10 dBm (EIRP)
  Bluetooth®-lähettimen modulaatio: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  2,4 GHz SRD taajuusalue: 

2 407 – 2 475 MHz 
  SRD lähettimen teho: < 10 dBm (EIRP)

Tuotteen mitat
  Mitat (L x K x S): 178 x 68 x 72 mm / 

7,0 x 2,6 x 2,8 tuumaa
  Nettopaino: 0,55 kg

Pakkauksen mitat
  Mitat (L x K x S): 216 x 106 x 99 mm / 

8,5 x 4,2 x 3,9 tuumaa
  Bruttopaino: 0,92 kg
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