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Opvallend geluid voor elk avontuur.

Jouw avontuur. Jouw soundtrack. De opvallende JBL Flip 6 levert krachtige  en 

heldere  JBL Original Pro Sound, dankzij het 2-wegs luidsprekersysteem. Dit bestaat uit 

een geoptimaliseerde racetrack-vormige driver, aparte tweeter en dubbele pompende 

basradiatoren. Deze krachtige en draagbare  luidspreker is waterbestendig en stofdicht, 

zodat je hem overal mee naartoe kunt nemen. Ongeacht het weer. En met een batterijduur 

van 12 uur kun je dag en nacht feesten, waar de muziek je ook brengt. Gebruik PartyBoost 

om meerdere compatible luidsprekers te koppelen. De Flip 6 is verkrijgbaar in verschillende 

coole kleuren.

Draagbare waterbestendige luidspreker
6FLIP



Functies en eigenschappen
Luider, krachtiger geluid
De beat gaat door. Het JBL Flip 6 2-wegs luidsprekersysteem zorgt voor luid, kristalhelder 
en krachtig geluid. De racetrack-vormige woofer levert uitzonderlijke lage frequenties en 
middentonen. En een aparte tweeter produceert duidelijke, heldere hoge frequenties. De 
Flip 6 heeft ook geoptimaliseerde dubbele passieve radiatoren voor een diepe bas. Deze is 
afgestemd met behulp van het geavanceerde algoritme van Harman.

IP67-waterbestendig en stofdicht
Naar het zwembad. Naar het park. JBL Flip 6 is IP67-waterbestendig en stofdicht, zodat je je 
luidspreker overal mee naartoe kunt nemen.

12 uur afspeeltijd
 Maak je geen zorgen over je batterij. De JBL Flip 6 geeft je tot 12 uur afspeeltijd bij één keer 
opladen.

Opvallend ontwerp
Opvallend ontwerp, opvallend geluid. Groots geluid en toch draagbaar. Dit ontwerp past bij 
elke persoonlijke stijl. Zet hem verticaal of horizontaal neer en kies uit veel verschillende 
kleuren.

Maak het extra leuk met PartyBoost
Met PartyBoost koppel je twee of meerdere JBL PartyBoost-luidsprekers aan elkaar voor 
stereogeluid of om er een extra groot feest van te maken.

JBL Portable-app
Vergroot jouw audio-ervaring met de JBL Portable-app. Ontvang updates en 
productondersteuning rechtstreeks vanaf je telefoon. Ontgrendel vervolgens functies, versterk 
je audio of pas je bas aan voor totale controle over je geluid.

USB-oplaadbeveiliging
Relax terwijl je oplaadt. De JBL Flip 6 biedt USB-C-oplaadbeveiliging. Dit betekent dat 
een herinneringsgeluid je waarschuwt om de stekker uit het stopcontact te halen als de 
aansluiting water, zout of andere chemicaliën detecteert.

Draadloze Bluetooth-streaming
Verbind draadloos tot twee smartphones of tablets met de luidspreker en geniet om de beurt 
van JBL Original Pro Sound.

Milieuvriendelijke verpakking
JBL streeft naar een duurzame, milieuvriendelijke verpakking. De Flip 6 is verpakt in een 
recyclebare doos op papierbasis, inclusief de binnentray. Het plastic label is voor meer dan 
90% gerecycled en de buitenkant is bedrukt met soja-inkt.

Verpakkingsinhoud:

1 x JBL Flip 6

1 x Type C USB-kabel

1 x Beknopte handleiding

1 x Garantiekaart/Veiligheidsblad

Technische specificaties:
Algemene specificaties
  Modelnr.: JBL Flip 6
  Omvormers: 45 x 80 mm woofer /  

1,75 x 3", 16 mm tweeter / 0,6"
  Uitgangsvermogen: 20 W RMS voor 

woofer; 10 W RMS voor tweeter
  Frequentiebereik: 63 Hz – 20 kHz 
  Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
  Type batterij: Li-ion polymeer 17,28 Wh 

(gelijk aan 3,6 V/4800 mAh)
  Oplaadtijd voor batterij: 2,5 uur (5 V/3 A)
  Afspeeltijd voor muziek: maximaal 

12 uur (afhankelijk van volumeniveau 
en audio-inhoud)

  Type kabel: USB-C-laadkabel 
  Kabellengte: 1,2 m
  Maximale gebruikstemperatuur: 45°C

Specificatie draadloos
  Bluetooth®-versie: 5.1
  Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
  Frequentiebereik Bluetooth®-zender: 

2400 MHz – 2483,5 MHz
  Vermogen Bluetooth®-zender:  

≤ 10 dBm (EIRP)
  Modulatie Bluetooth®-zender:  

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

2407 MHz – 2475 MHz 
  SRD-zendervermogen: < 10 dBm (EIRP)

Productafmetingen
  Afmetingen (B x H x D):  

178 x 68 x 72 mm
  Netto gewicht: 0,55 kg

Afmetingen verpakking
  Afmetingen (B x H x D): 216 x 106 x 99 mm
  Bruto gewicht: 0,92 kg

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een handelsmerk 
van HARMAN International Industries, Incorporated, gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, 
Inc. Met betrekking tot het gebruik ervan door HARMAN International Industries, Incorporated geldt een licentie. 
Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Opties, specificaties en 
vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
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