
Kernboodschap
Ongelofelijk geluid, waar het leven je ook brengt.

Of je nu thuis muziek afspeelt of in de bergen, je wil helder, vol geluid dat krachtig genoeg is 
om de kamer te vullen en hard genoeg is voor je avonturen buiten. Maak kennis met de de 
Bose SoundLink Flex Bluetooth®-speaker – compact genoeg voor thuis en robuust genoeg 
voor buiten. Dankzij de exclusieve PositionIQ-technologie van Bose oriënteert de speaker zich 
automatisch voor optimale geluidskwaliteit in elke positie. 

3 Een robuuste buitenkant die de elementen weerstaat.
De akoestische onderdelen (de transducer en de passieve radiatoren) 
onder de stalen grille van de SoundLink Flex zijn gemaakt van stevige, 
waterdichte materialen om ze volledig tegen stof, water en vuil te 
beschermen. De speaker is ook stof- en waterdicht en voldoet aan de IP67-
normen.

2 Ongelooflijk geluid in elke positie.
Het maakt niet uit of de Bose SoundLink Flex Bluetooth®-speaker op het 
aanrecht staat, aan je rugzak hangt of in het zand op het strand ligt. De 
PositionIQ-technologie van Bose detecteert automatisch de positie van de 
speaker en zorgt in elke positie voor een natuurlijk en levensecht geluid. 

1 Verbluffende akoestische prestaties.
De SoundLink Flex Bluetooth®-speaker produceert ongelofelijk geluid, 
waar je ook bent. Het geluid is helder en vervormingsvrij, zodat je elk 
instrument en iedere nuance in de zang kunt horen. Hoog en laag zijn in 
evenwicht, zodat elke toonhoogte goed overkomt.
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Bose SoundLink Flex 
Bluetooth®-speaker



In de doosSpecificaties
Gewicht 0,58 kg 

Afmetingen
7,9 x 3,53 x 2,03 (b x h x d)
20,01 x 8,97 x 5,16 cm (b x h x d)

Kleuren Zwart, White Smoke, Stone Blue

Garantie
Voor dit product geldt een beperkte 
garantie van één jaar in de VS. 
Internationale garantieperioden variëren.

Bose PositionIQ-technologie Detecteert de positie van de speaker en past de EQ automatisch aan voor een 
optimale geluidskwaliteit, of de speaker nu rechtop staat, hangt of ergens ligt.

Stof- en waterdicht conform IP67

Kan tot wel 30 minuten lang 1 meter onder water worden gehouden en is dus 
bestand tegen een onverwachte val in het water. Hoewel de SoundLink Flex blijft 
drijven, is het niet de bedoeling om hem op deze manier te gebruiken. Als de 
speaker in het water valt, kun je hem gemakkelijk uit het water vissen.

Lange accuduur De accu wordt opgeladen via usb-c en een volledig opgeladen accu biedt tot wel 12 
uur afspeeltijd.

Speakerphone Neem handsfree direct via de speaker oproepen aan. Eenvoudige toegang tot Siri of 
de Google Assistent (waar beschikbaar) via de speakermicrofoon.

Meeslepend geluid met de party- en 
stereomodi

Koppel de speaker met andere compatibele Bose Bluetooth®-speakers via de Bose 
Connect-app of handmatig op de speaker. In de partymodus klinkt door elke 
speaker hetzelfde geluid en in de stereomodus kun je geluidskanalen specifiek via de 
linker- of rechterspeaker sturen.

Compatibel met Bose SimpleSync™ Koppel een smartspeaker of smartsoundbar van Bose met bepaalde draagbare 
Bluetooth®-speakers van Bose om overal in huis muziek af te spelen.

Bose Connect-app Geef je speaker een naam, controleer de accu, beheer je Bluetooth®-verbindingen en 
meer. Daarnaast krijg je via de app alle software-updates met de nieuwste functies.

Concurrentievoordeel

Kenmerken en voordelen

De informatie in dit trainingsmateriaal is vertrouwelijk, exclusief en alleen bedoeld voor de beoogde ontvanger, 
en mag niet worden gedeeld of geherdistribueerd vóór de officiële introductiedatum van het product.

PositionIQ-technologie van 
Bose
detecteert automatisch 
speakeroriëntatie en 
optimaliseert geluid.

Krachtig akoestiek
met een full-range driver met 
volledig bereik en passieve 
radiatoren voor verbluffende 
audioprestaties.

Bose SoundLink Flex
Bluetooth®-speaker
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