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Draagbare Bluetooth Luidspreker 

Een veelzijdig apparaat voor alle weersomstandigheden.
De JBL Flip 3 is de volgende generatie in de bekroonde Flip serie; het is een complete, 

draagbare Bluetooth-luidspreker met verrassend krachtig, kamervullend stereogeluid. Deze 

ultra-compacte luidspreker wordt gevoed door een 3000mAh oplaadbare Li-ion batterij die 

10 uur speeltijd biedt voor stereo audio van hoge kwaliteit. De Flip 3 heeft een duurzame, 

spatwaterdichte afwerking en is verkrijgbaar in 8 frisse kleuren. De Flip 3 is veelzijdig, 

geschikt voor alle weersomstandigheden en maakt muziek onderdeel van je leven, waar je 

ook bent – thuis, op het strand, op een zonnige ochtend of op een regenachtige avond. De 

Flip 3 beschikt ook over een speakerphone met ruis- en echo-onderdrukking voor heldere 

vergadergesprekken, en JBL Connect technologie die draadloos meerdere met JBL Connect 

uitgeruste luidsprekers kan koppelen om je luisterervaring te optimaliseren.



Eigenschappen en pluspunten 
Draadloze Bluetooth Streaming
Koppel draadloos maximaal 3 smartphones of tablets met de luidspreker en geniet van verrassend 
krachtig, kamervullend stereogeluid.

3000mAH oplaadbare batterij
Ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij voor maximaal 10 uur speeltijd.

Speakerphone
Beantwoord telefoontjes met één druk op de knop – kristalhelder dankzij de speakerphone met 
ruis- en echo-onderdukking.

Spatwaterdicht
Spatwaterdicht betekent geen zorgen meer over regen of vocht; je kunt hem zelfs schoonmaken 
met stromend kraanwater. Dompel hem alleen niet onder.

JBL Connect
Bouw je eigen geluidssysteem door het aansluiten van meerdere JBL Connect luidsprekers om 
je luisterervaring te optimaliseren.

Duurzame behuizing
Door de duurzame afwerking en de sterke rubber behuizing kun je er zeker van zijn dat je 
luidspreker al je avonturen overleeft.

JBL Bass Radiator
Hoor de bass, voel de bass, zie de bass. Dubbele externe passieve radiatoren laten je zien hoe 
krachtig je luidsprekers zijn.

Verpakkingsinhoud
1 x JBL Flip 3
1 x Micro USB kabel
1 x Snelstartgids
1 x Veiligheidsblad
1 x Garantiebewijs

Technische specifi caties
 Bluetooth versie: 4.1

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

 Transducer: 2 x 40mm

 Uitgangsvermogen: 2 x 8W

 Frequentiebereik: 85Hz – 20kHz

 Signaal-ruisverhouding: ≥80dB

 Type batterij: Lithium-ion polymeer
 (3.7V, 3000mAh)

 Oplaadtijd batterij: 3,5 uur @ 5V1A

 Tijdsduur muziek afspelen: tot maximaal
 10 uur (afhankelijk van volumeniveau
 en audio-inhoud)

 Afmetingen (B x H x L): 64 x 169 x 64 (mm)

 Gewicht: 450g
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