
Enkelt, smart och kul varenda dag!
Ta med ljudet överallt. Med bas som känns, upp till 32 timmars batteritid och 
en säker, bekväm stick-open-design är de stänk- och dammtåliga JBL Vibe 
Flex utformade för din att underhålla dig varje dag. Oavsett om du glider 
runt i stan eller kopplar av på stranden kommer dina handsfree-stereosamtal 
alltid att vara kristallklara, samtidigt som Smart Ambient-tekniken håller dig 
medveten om din omgivning. Och när du behöver en extra boost kan du 
snabbladda två extra timmar på bara 10 minuter.
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Funktioner och fördelar 
JBL Deep Bass
Få ut det mesta av dina spellistor med högkvalitativt ljud från säkra, pålitliga 
öronsnäckor med 12 mm-element med JBL Deep Bass-ljud.

Bekväm passform
Den ergonomiska, öppna designen hos JBL Vibe Flex passar så bekvämt att du 
kanske glömmer bort att du har dem på dig. Stick-open-designen gör att du kan 
njuta av allt ljud utan att blockera hörselgången.

Upp till 32 timmars batteritid (8 + 24 timmar) och snabbladdning
Med 8 timmars batteritid i öronsnäckorna och 24 timmar i fodralet har JBL Vibe Flex 
ljud som räcker hela dagen. Och när du behöver mer ström kan du snabbladda 
ytterligare två timmar på bara 10 minuter.

Var medveten om din omgivning
Res vart som helst och hör allt med Smart Ambient-tekniken. När du behöver pausa 
för ett snabbt samtal gör TalkThru att du hör dig själv och andra omkring dig direkt, 
utan att ta ur öronsnäckorna. Eller använd Ambient Aware för att låta musiken spela 
medan du håller koll på omgivningen. 

Handsfree-samtal med VoiceAware
När du ringer handsfree-stereosamtal på språng kan VoiceAware balansera hur 
mycket av din egen röst du hör när du pratar med andra.

Vatten- och dammtålig
Från stranden till cykelbanan – de IP54-klassade öronsnäckorna och IPX2-
laddningsfodralet är vatten- och dammavstötande för heldagsupplevelser.

Kompatibel med JBL Headphones-appen
Lyssna hela dagen – på ditt sätt. Ställ in det ljud du föredrar med den tillhörande 
appen och förvandla JBL Vibe Flex till din idealiska ljudkompis.

Tekniska data
Allmänna specifikationer:

 Elementstorlek: 12 mm dynamiskt
 Strömförsörjning: 5 V, 1 A
 Öronsnäcka: 3,8 g per st (7,6 g 

tillsammans)
 Laddfodral: 35,1 g
 Öronsnäckornas mått (höjd * bredd * 

djup): 18,46*18,57*33,48 mm
 Laddningsfodralets mått (höjd * bredd * 

djup): 25,85*49,37*54,84 mm
 Batteri i öronsnäcka: Litiumjonpolymer 

(40 mAh, 3,85 V)
 Batteri i laddningsfodralet: 

Litiumjonpolymer (500 mAh, 3,8 V)
 Laddningstid: <2 tim från helt urladdat
 Speltid med BT på: upp till 8 timmar
 Samtalstid: upp till 4,5 tim
 Frekvensåtergivning: 20 Hz – 20 kHz
 Impedans: 16 ohm
 Känslighet: 105 dB SPL vid 1 kHz
 Max SPL: 95 dB
 Mikrofonens känslighet: -38 dBV/Pa vid 

1 kHz
 Bluetooth-version: 5.2
 Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3, AVRCP 

V1.6, HFP V1.7
 Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2,4–2,4835 GHz
 Bluetooth-sändarens effekt: <13 dBm
 Bluetooth-sändarmodulering: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DPSK
 Maximal drifttemperatur: 45 °C
 IP-klassning: IPX54 öronsnäckorna/IPX2-

laddningsfodralet 

Conteúdo da caixa
1 par JBL Vibe Flex öronsnäckor
1 laddfodral
1 USB-C-laddkabel
1 garantisedel/varning
1 snabbguide/säkerhetsblad
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