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En mångsidig följeslagare i alla väder.

JBL Flip 4 är nästa generation av den prisbelönta Flip-serien. Den är en bärbar Bluetooth-

högtalare med överraskande kraftfullt stereoljud. Den kompakta högtalaren drivs med ett 

uppladdningsbart batteri på 3 000 mAh som ger 12 timmars oavbruten speltid med utmärkt 

ljudkvalitet. Flip 4 är gjord av tåliga, vattentäta textilmaterial  som finns i sex distinkta färger 

och är en mångsidig följeslagare i alla väder som bjuder på fest överallt. Den fungerar 

också som högtalartelefon med brus- och ekoreducering för kristallklara konferenssamtal 

och har JBL Connect+-teknik för trådlös anslutning till fler än 100 JBL Connect+-högtalare 

samtidigt för en förstärkt lyssnarupplevelse. Med en enda knapptryckning på din JBL 4 kan 

du aktivera och prata med Siri eller Google Now.

Bärbar Bluetooth-högtalare
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Bärbar Bluetooth-högtalare

Detta finns i lådan:
1 x JBL Flip 4
1 x JBL Micro USB-kabel
1 x Säkerhetsblad
1 x Snabbguide
Garantikort

Tekniska specifikationer:
  Bluetooth-version: 4.2
  Stöder: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6, 

HSP V1.2
  Element: 2 x 40 mm
  Uteffekt: 2 x 8 W
  Frekvensåtergivning: 70 Hz–20 kHz
  Signal-brus-förhållande: ≥80 dB
  Batterityp: Litiumjon-polymer  

(3,7 V, 3 000 mAh)
  Batteriladdningstid: 3,5 tim. vid 5 V, 1 A
  Musikspeltid: Upp till 12 timmar (beroende på 

volym och ljudinnehåll)
  Bluetooth-sändareffekt: 0–9 dBm
  Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2,402–2,480 GHz 
  Bluetooth-sändarmodulering: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8DPSK
  Mått (H x B x D): 68 x 175 x 70 mm
  Vikt: 515 g

Funktioner och fördelar  

Trådlös Bluetooth-strömning
Anslut upp till två smarta telefoner eller surfplattor trådlöst till högtalaren och turas om att spela 
imponerande stereoljud.

12 timmars speltid
Inbyggt uppladdningsbart 3 000 mAh-litiumjonbatteri ger upp till 12 timmars speltid.

IPX7-vattentät
Nu behöver du inte oroa dig för regn eller stänk längre. Du kan till och med sänka ner Flip 4 i vatten. 

JBL Connect+
Länka ihop fler än 100 JBL Connect+-högtalare samtidigt för att höja stämningen.

Högtalartelefon
Besvara samtal med högtalaren genom en enkel knapptryckning – kristallklart ljud tack vare den 
brus- och ekoducerande högtalartelefonen.

Integrerad röstassistent
Tryck bara på en knapp för att prata med Siri eller Google Now i din JBL-högtalare.

Livsstilsmaterial
Det slitstarka tygmaterialet och det robusta gummihöljet gör att din högtalare klarar av alla  
dina äventyr.

JBL Bass Radiator
Hör basen, känn basen, se basen. Dubbla externa passiva element visar hur kraftfull din  
högtalare är.


