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Wielofunkcyjny towarzysz na każdą pogodę.

JBL Flip 4 — z najnowszej generacji wielokrotnie nagradzanej serii Flip — to przenośny 

głośnik Bluetooth, który zapewnia zaskakująco potężny dźwięk stereo. Ten kompaktowy 

głośnik jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym 3000 mAh, który zapewnia 12 godzin 

nieprzerwanego odtwarzania wysokiej jakości dźwięku. Głośnik Flip 4 — wykonany 

z wytrzymałych i wodoodpornych materiałów dostępnych w 6 żywych kolorach — 

to wielofunkcyjny towarzysz zabawy w dowolnym miejscu i w każdych warunkach 

atmosferycznych. Został również wyposażony w technologię tłumienia zakłóceń i pogłosu 

w celu zapewnienia krystalicznie czystych połączeń, a także w technologię JBL Connect+, 

która umożliwia bezprzewodowe połączenie ze sobą ponad 100 głośników obsługujących tę 

technologię, by dodatkowo poprawić jakość dźwięku. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby użyć 

głośnika JBL Flip 4 do obsługi Siri lub Google Now.

Przenośny głośnik Bluetooth
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Przenośny głośnik Bluetooth

Zawartość zestawu:
1 x głośnik JBL Flip 4
1 x przewód mikro USB JBL
1 x karta charakterystyki
1 x skrócona instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna

Specyfikacje techniczne:
  Wersja Bluetooth: 4.2
  Obsługiwane profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, 

HFP V1.6, HSP V1.2
  Przetwornik: 2 x 40 mm
  Moc: 2 x 8 W
  Pasmo przenoszenia: 70 Hz – 20 kHz
  Stosunek sygnału do szumu: ≥ 80 dB
  Rodzaj akumulatora: litowo-jonowo-

polimerowy (3,7 V, 3000 mAh)
  Czas ładowania akumulatora: 3,5 godz.  

przy 5 V 1 A
  Czas odtwarzania muzyki: do 12 godzin  

(różni się w zależności od ustawień głośności 
i treści audio)

  Moc nadajnika Bluetooth: 0 – 9 dBm
  Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 

2,402 – 2,480 GHz
  Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK,  

π/4-DQPSK, 8DPSK
  Wymiary (wys. x szer. x gł.): 68 x 175 x 70 (mm)
  Masa: 515 g

Cechy i korzyści  
Bezprzewodowe przesyłanie strumienia audio przez Bluetooth
Połącz bezprzewodowo z głośnikiem nawet 2 smartfony lub tablety i na zmianę odtwarzaj potężny 
dźwięk stereo.

12 godzin odtwarzania muzyki
Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3000 mAh zapewnia do 12 godzin odtwarzania muzyki.

Wodoodporność IPX7
Głośnika Flip 4 można bez obaw używać w deszczu i nie trzeba martwić się, gdy zostanie 
zachlapany. Można go nawet zanurzać w wodzie. 

JBL Connect+
Połącz ze sobą ponad 100 głośników obsługujących technologię JBL Connect+, aby poprawić 
jakość dźwięku na imprezie.

Tryb głośnomówiący
Odbieraj połączenia z poziomu głośnika za dotknięciem jednego przycisku i ciesz się krystalicznie 
czystym dźwiękiem dzięki funkcji tłumienia zakłóceń i usuwania echa.

Integracja asystenta głosowego
Wystarczy nacisnąć przycisk, aby użyć głośnika JBL do obsługi Siri lub Google Now.

Modne materiały
Dzięki trwałemu materiałowi osłaniającemu i wytrzymałej gumowej obudowie głośnik sprawdzi się w 
każdych warunkach.

Membrana bierna JBL
Usłysz basy, poczuj basy i zobacz basy. Dwie zewnętrzne membrany bierne najlepiej pokazują moc 
drzemiącą w tym głośniku.


