FLIP 5

Caixa de som portátil à prova d’água

Som intenso para todo o tipo de aventura.
Leve suas músicas sempre com você na companhia da poderosa JBL Flip 5. Nossa caixa de
som leve e com conectividade Bluetooth vai aonde você for. Previsão de chuva? Sem problema!
Como ela possui design à prova d’água, seu som inconfundível não vai parar nunca, chova ou
faça sol. Tenha total liberdade de movimento. Emparelhe ao mesmo tempo duas caixas de som
JBL compatíveis com PartyBoost e tenha um som estéreo, ou vincule várias caixas de som JBL
compatíveis com PartyBoost para criar uma festa e tanto. Toque suas músicas preferidas por mais
de 12 horas. Coloque a caixa de som na vertical ou na horizontal, e arrase com uma de suas
11 cores vibrantes.

Características
Som imbatível
Leve a festa aonde você for
	Mergulhe com o design à prova d’água
IPX7
Aumente a diversão com o PartyBoost
Um arco-íris de cores
Forte como soa

FLIP 5

Caixa de som portátil à prova d’água

Características e benefícios

Conteúdo da caixa:

Som imbatível
Sinta a sua música. Flip 5 com novo visual e mais potência em um driver de alta
performance. Sinta a potência dos graves em uma caixa de formato compacto.

1 x JBL Flip 5
1 Cabo USB tipo C
1 x Guia de Início Rápido
1 x Cartão de Garantia
1 x Ficha de Segurança

Leve a festa aonde você for
Não sofra com pequenos detalhes como recarregar a bateria. Com a Flip 5, você tem mais de
12 horas de pura diversão. Deixe sua música tocando por mais tempo e mais alto com o som
inconfundível da JBL.
Mergulhe com o design à prova d’água IPX7
Leve sua caixa de som aonde você for. Festa na piscina? Perfeito! Começou a chover? Sem
problema. Balada na praia? Com design à prova d’água IPX7, a Flip 5 resiste a até 90 cm de
profundidade para você sair e se divertir sem medo.
Aumente a diversão com o PartyBoost
Com o PartyBoost, você pode emparelhar duas caixas de som JBL compatíveis com essa
tecnologia e ter um som estéreo, ou vincular várias caixas de som JBL compatíveis com
PartyBoost e turbinar a sua festa.
Um arco-íris de cores
Com 11 opções de cores, a Flip 5 garante a animação. Amplie seu espectro com o som único
da JBL.
Forte como soa
Leve para onde quiser e faça sua festa. Com material em tecido resistente e corpo em
borracha reforçada, a Flip 5 fica protegida enquanto você faz o que quer ao ar livre.
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Especificações técnicas:
Versão Bluetooth®: 4.2
Suporte: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Transdutor: 44mm x 80mm
Potência nominal: 20 W RMS
Resposta de frequência: 65Hz–20kHz
Relação sinal/ruído: > 80 dB
Tipo da bateria: Polímero íon-lítio
17.28 Wh (Equivalente a 3.6 V
4800mAh)
Tempo de carga da bateria: 2.5 horas
(5V/3A)
Tempo de reprodução de música: até
12 horas (dependendo do volume e do
tipo de som)
Potência do transmissor Bluetooth®:
0 – 11 dBm
Intervalo de frequência do transmissor
Bluetooth®: 2,402 – 2,480 GHz
Modulação do transmissor Bluetooth®:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Dimensão (L x P x A): 181 x 69 x 74mm
Peso: 540g
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