Przenośny głośnik Bluetooth

Towarzysz podróży na każdą pogodę i okoliczność.
JBL Flip 3 to nowej generacji, wielokrotnie nagradzany głośnik z serii Flip. Jest on wysoce
funkcjonalnym, przenośnym głośnikiem z technologią Bluetooth, który pomimo swojej
ultrakompaktowej budowy, zapewnia zaskakująco mocny dźwięk stereo. Ten ultrakompaktowy
głośnik jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 3000 mAh, który umożliwia
10 godzin nieustannego odtwarzania wysokiej jakości muzyki w trybie stereo. Flip 3, którego
dostępna w 8 kolorach konstrukcja bazuje na wytrzymałych, odpornych na zachlapanie
materiałach, sprawdza się w każdych warunkach, przy każdej pogodzie, jako urządzenie
integrujące muzykę z każdą chwilą Twojego życia – od pracy przy biurku, przez relaks w
basenie, od słonecznych poranków po deszczowe wieczory. Flip 3 wykorzystuje również
wbudowany głośnik z funkcją tłumienia zakłóceń i echa, dzięki czemu idealnie się sprawdza
podczas połączeń konferencyjnych, a także technologię bezprzewodowego łączenia wielu
głośników JBL Connect, która pozwala zwiększyć wrażenia z odsłuchu.
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Przenośny głośnik Bluetooth

Cechy i korzyści

Zawartość zestawu

Bezprzewodowe przesyłanie strumienia audio przez Bluetooth

1 x głośnik JBL Flip 3

Podłącz bezprzewodowo nawet trzy smartfony lub tablety, aby odtwarzać za ich pomocą muzykę
wydobywającą się z potężnie brzmiącego głośnika Flip 3.

1 x przewód micro USB

Akumulator 3000 mAH

1 x arkusz informacji o produkcie

1 x przewodnik szybkiego startu

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewniający do 10 godzin pracy bez przerwy.

Karta gwarancyjna w zestawie

Zestaw głośnomówiący

Specyﬁkacje techniczne

Odbieraj krystalicznie czyste połączenia z poziomu głośnika za dotknięciem jednego przycisku,
korzystając z funkcji tłumienia zakłóceń i usuwania echa.

Odporność na zachlapanie
Odporność na zachlapanie oznacza spokój, gdy pada deszcz lub gdy głośnik zostanie niechcący
oblany – można go nawet myć pod bieżącą wodą. Nie można go tylko zanurzać w wodzie.

JBL Connect
Stwórz własny system, łącząc ze sobą wiele głośników z technologią JBL Connect, aby wzbogacić
swoje wrażenia ze słuchania muzyki.

Wersja Bluetooth: 4.1
Wsparcie dla: A2DP V1.3, AVRCP V1.5,
HFP V1.6, HSP V1.2
Przetwornik: 2 x 40 mm
Moc wyjściowa: 2 x 8 W
Pasmo przenoszenia: 85 Hz – 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: ≥80 dB
Akumulator: Litowo-jonowy
(3,7 V, 3000 mAh)
Czas ładowania baterii: 3,5 h przy 5 V, 1 A

Gustowne i trwałe wykonanie
W głośniku zastosowano wzmocnioną konstrukcję gumową, dzięki której będzie służył dłużej, niż
tego oczekujesz.

Czas odtwarzania muzyki: do 10 godzin
(różni się w zależności od ustawień
głośności i treści audio)

Wzmacniacz basowy JBL

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość):
64 x 169 x 64 (mm)

Usłysz basy, poczuj basy i zobacz basy. Dwie zewnętrzne membrany pasywne najlepiej świadczą
o mocy drzemiącej w tych głośnikach.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Masa: 450g

© 2015 HARMAN International Industries, Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. JBL jest znakiem towarowym
firmy HARMAN International Industries, Incorporated, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Znak i logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe należące do firmy Bluetooth SIG, Inc. używane przez firmę
HARMAN International Industries, Incorporated na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy towarowe należą
do odpowiednich właścicieli. Cechy, dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

