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Kumppani kaikkiin tilanteisiin, joka säällä.

JBL Flip 4 on palkitun Flip-sarjan seuraavan sukupolven laite: se on kannettava 

Bluetooth-kaiutin, joka tuottaa hämmästyttävän tehokasta stereoääntä. Tämän kompaktin 

kaiuttimen virtalähteenä toimii 3000 mAh:n ladattava litiumioniakku, joka tarjoaa 

jatkuvaa, korkealaatuista äänentoistoa 12 tunnin ajan. Kestävät ja kuudessa kirkkaassa 

värissä saatavilla olevat vesitiiviit kangasmateriaalit tekevät Flip 4 -kaiuttimesta 

kaikkiin tilanteisiin ja joka säähän sopivan kumppanin, joka vie bileet kaikkialle. 

Siinä on myös sisäänrakennettu kohinaa ja kaikua vaimentava kaiutinpuhelin, joka 

mahdollistaa kristallinkirkkaat neuvottelupuhelut, sekä JBL Connect+ -teknologia, jonka 

ansiosta yli sata JBL Connect+ -yhteensopivaa kaiutinta voidaan  liittää langattomasti 

yhteen kuuntelukokemuksen vahvistamiseksi. JBL Flip 4 -kaiuttimellasi voit yhdellä 

nopealla napin painalluksella aktivoida Siri- tai Google Now -palvelun ja puhua niille.

Kannettava Bluetooth-kaiutin
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Kannettava Bluetooth-kaiutin

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Flip 4
1 x JBL:n micro USB -kaapeli
1 x Turvallisuustiedote
1 x Pikaopas
Takuukortti

Tekniset tiedot:
 Bluetooth-versio: 4.2
 Tuki: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6,  

HSP V1.2
 Kaiutinelementti: 2 x 40 mm
      Lähtöteho: 2 x 8 W
 Taajuusvaste: 70 Hz – 20 kHz
 Häiriöetäisyys: ≥ 80 dB
 Akku: Litiumioni-polymeeri (3,7 V, 3000 mAh)
 Akun latausaika: 3,5 tuntia @ 5V1A
 Musiikin toistoaika: jopa 12 tuntia (vaihtelee 

äänenvoimakkuuden tason ja audiosisällön 
mukaan)

 Bluetooth-lähettimen teho: 0–9 dBm
 Bluetooth-lähettimen taajuusalue:  

2,402–2,480 GHz
 Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8DPSK
 Mitat (K × L × S): 68 x 175 x 70 (mm)
 Paino: 515 g

Ominaisuudet ja hyödyt 

Langaton Bluetooth-suoratoisto
Kytke kaiuttimeen langattomasti jopa 2 älypuhelinta tai tablettia ja soita kavereidesi kanssa 
vuorotellen upeaa stereoääntä.

12 tuntia soittoaikaa
Sisäänrakennettu 3000 mAh:n ladattava litiumioniakku tarjoaa jopa 12 tuntia soittoaikaa.

IPX7-vesitiivis
Ei enää huolta sateesta tai roiskeista: Flip 4 -kaiuttimen voit jopa upottaa veteen. 

JBL Connect+
Liitä yli sata JBL Connect + -yhteensopivaa kaiutinta yhteen ja nosta bileet kattoon.

Kaiutinpuhelin
Vastaa kristallinkirkkaisiin puheluihin kaiuttimellasi vain napin painalluksella – kuuluvuuden takaa 
kohinaa ja kaikua vaimentava kaiutinpuhelin.

Puheavustajan integrointi
Käytä Siriä tai Google Now -palvelua JBL-kaiuttimellasi yhdellä nopealla napin painalluksella.

Elämäntyyliisi sopiva materiaali
Seikkailitpa missä tahansa, kaiutin kestää matkassasi lujan kankaan ja kotelon vahvan 
kumimateriaalin ansiosta.

JBL-bassosäteilijä
Kuule basso, tunne basso, näe basso. Kaksi ulkoista passiivisäteilijää näyttävät, kuinka tehokas 
kaiuttimesi todella on.


