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Suara dahsyat untuk setiap petualangan.

Ambillah lagu Anda saat bepergian dengan JBL Flip 5 yang dahsyat. Speaker Bluetooth ringan kami 

dapat digunakan di mana saja. Cuaca buruk? Tidak perlu khawatir. Dengan desain kedap airnya, 

Anda dapat menikmati suara khas kami, dalam kondisi hujan atau matahari bersinar. Bergerak lebih 

jauh. Pasangkan dua speaker yang kompatibel dengan JBL PartyBoost untuk mendapatkan suara 

stereo atau tautkan beberapa speaker yang kompatibel dengan JBL PartyBoost untuk menciptakan 

pesta yang lebih besar. Nikmati waktu putar musik favorit Anda lebih dari 12 jam. Dalam posisi 

vertikal atau horizontal dan berani dengan 11 warna cerah pilihan Anda.
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Fitur dan Keunggulan
Kedengarannya lebih bagus dari sebelumnya
Rasakan musik Anda. Semua driver berbentuk trek baru dari Flip 5 memberikan output tinggi. 
Nikmati booming bass dalam paket yang ringkas.

Hadirkan pesta di mana saja
Jangan memusingkan hal-hal kecil seperti mengisi daya baterai Anda. Flip 5 memberi Anda 
waktu putar lebih dari 12 jam. Biarkan musik bermain lebih lama dan lebih keras dengan 
suara khas JBL. 

Buat percikan dengan desain kedap air IPX7
Bawa speaker Anda di mana saja. Pesta di kolam? Sempurna. Hujan deras tiba-tiba? 
Terlindungi. Pesta di pantai? Flip 5 adalah IPX7 kedap air hingga kedalaman tiga kaki untuk 
hiburan luar ruangan yang gegap gempita.

Bangkitkan kesenangan dengan PartyBoost
PartyBoost memungkinkan Anda memasangkan dua speaker yang kompatibel dengan JBL 
PartyBoost untuk mendapatkan suara stereo atau tautkan beberapa speaker yang kompatibel 
dengan JBL PartyBoost untuk memeriahkan pesta Anda. 

Pelangi warna
Dengan 11 pilihan warna yang berbeda, Flip 5 sama sekali tidak membosankan. Perluas 
spektrum Anda dengan suara khas JBL.

Meskipun sulit terdengarnya
Selipkan permata kecil ini ke pergelangan tangan Anda dan berdansalah. Bahan kainnya yang 
tahan lama dan rumah karetnya yang kokoh menjaga Flip 5 tetap aman saat Anda berada di 
luar ruangan.

Isi Kotak:
1 x JBL Flip 5
1 x Kabel USB Tipe C
1 x Panduan Memulai Cepat
1 x Kartu Garansi
1 x Lembar Panduan Keselamatan

Spesifikasi Teknis:
  Versi Bluetooth®: 4.2
  Dukungan: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
  Transduser: 44mm x 80mm
  Daya nominal: 20W RMS
  Respons frekuensi: 65Hz–20kHz
  Rasio antara sinyal dan derau: > 80 dB
  Jenis baterai: Polimer Ion-Litium 

17.28Wh (Setara dengan 3.6V 
4800mAh)

  Masa pengisian daya baterai: 2.5 jam 
(5V/3A)

  Waktu pemutaran musik: hingga 12 jam 
(bervariasi sesuai volume dan konten 
audio)

  Daya pemancar Bluetooth®: 0 – 11dBm
  Rentang frekuensi pemancar Bluetooth®: 

2,402 – 2,480GHz
  Modulasi pemancar Bluetooth®: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8DPSK
  Dimensi (L x P x T): 181 x 69 x 74mm
  Berat: 540g
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