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De perfecte speaker om altijd bij je te hebben.

De JBL Flip 4 is de volgende generatie van de bekroonde Flip-serie; het is een draagbare 

Bluetooth luidspreker die een verrassend krachtig stereogeluid levert. Deze compacte 

luidspreker wordt gevoed door een 3000 mAh oplaadbare Li-ion batterij die tot 12 uur 

onafgebroken speeltijd in hoge kwaliteit biedt. De Flip 4 heeft een duurzame, waterbestendige 

afwerking in 6 levendige kleuren waardoor je  onder alle weersomstandigheden een 

feestje kunt geven. Het apparaat beschikt ook over een speakerphone met ruis- en echo-

onderdrukking voor kristalheldere telefonische vergaderingen en JBL Connect+ technologie 

waarmee draadloos meer dan 100 met JBL Connect+ uitgeruste luidsprekers aan elkaar 

kunnen worden gekoppeld voor een nog betere luisterervaring. Met een simpele druk op de 

knop kun je vanaf je JBL Flip 4 Siri of Google Now activeren en ertegen praten.

Draagbare Bluetooth luidspreker
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Draagbare Bluetooth luidspreker

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Flip 4
1 x JBL Micro USB-kabel
1 x Veiligheidsblad
1 x Beknopte handleiding
Garantiebewijs

Technische specificaties:
 Bluetooth-versie: 4.2
 Ondersteuning: A2DP V1.3, AVRCP V1.6,  

HFP V1.6, HSP V1.2
 Omvormer: 2 x 40 mm
 Uitgangsvermogen: 2 x 8 W
 Frequentiebereik: 70 Hz – 20 kHz
 Signaal-ruisverhouding: ≥80 dB
 Type batterij: Lithium-ionpolymeer  

(3,7 V, 3000 mAh)
 Oplaadtijd batterij: 3,5 uur bij 5 V 1 A
 Tijdsduur muziek afspelen: maximaal  

12 uur (afhankelijk van volumeniveau en 
audio-inhoud)

 Vermogen Bluetooth-zender: 0-9 dBm
 Frequentiebereik Bluetooth-zender:  

2,402 GHz – 2,480 GHz
 Modulatie Bluetooth-zender: GFSK,  

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

Functies en eigenschappen 

Draadloze Bluetooth streaming
Sluit draadloos tot 2 smartphones of tablets aan op de luidspreker en laat ze om de beurt 
indrukwekkend stereogeluid afspelen.

12 uur afspeeltijd
Ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij van 3000 mAh voor een speeltijd tot 12 uur.

IPX7-waterbestendig
Geen zorgen meer om regen of vocht: je kunt de Flip 4 zelfs onderdompelen in water. 

JBL Connect+
Koppel meer dan 100 met JBL Connect+ uitgeruste luidsprekers aan elkaar voor een nog  
beter feest.

Speakerphone
Beantwoord telefoontjes met één druk op de knop, kristalhelder dankzij de ruis- en echo-
onderdrukkende speakerphone.

Spraakassistent-integratie
Activeer Siri of Google Now via je JBL luidspreker met een simpele druk op de knop.

Lifestyle-materiaal
Door de duurzame materialen en de robuuste rubberen behuizing overleeft de luidspreker al je 
avonturen.

JBL Bass Radiator
Hoor de bass, voel de bass, zie de bass. Dubbele externe passieve radiatoren laten je zien hoe 
krachtig je luidspreker is.


