Bærbar Bluetooth-højttaler

En alsidig følgesvend til alt slags vejr.
JBL Flip 4 er næste generation i den prisvindende Flip-serie: en bærbar Bluetooth-højttaler
med overraskende kraftfuld stereolyd. Denne kompakte højttaler drives af et 3000 mAh
genopladeligt li-ion-batteri, der giver 12 timers kontinuerlig lydafspilning i høj kvalitet.
Med sine holdbare, vandtætte stofmaterialer, der fås i seks friske farver, er Flip 4 den
alsidige følgesvend til alt slags vejr, der kan starte en fest hvor som helst. Den har også
en indbygget støj- og ekkoreducerende højttalertelefon til krystalklare konferenceopkald
og JBL Connect+-teknologi, der trådløst kan forbinde mere end 100 højttalere, der
understøtter JBL Connect+ for en endnu stærkere lytteoplevelse. Med et enkelt tryk på en
knap kan du aktivere og tale til Siri eller Google Now fra din JBL Flip 4.
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Bærbar Bluetooth-højttaler

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

Trådløs afspilning med Bluetooth
Forbind op til to smartphones eller tablets til højttaleren via Bluetooth, og I kan skiftes til at afspille
imponerende stereolyd.

1 x JBL Flip 4
1 x mikro-USB-kabel
1 x sikkerhedsark
1 x lynstartguide
Garantibevis

12 timers spilletid
Det indbyggede, 3000 mAh genopladelige li-ion-batteri giver op til 12 timers spilletid.
Vandtæt (IPX7)
Nu behøver du ikke længere bekymre dig om regn eller spild; du kan endda nedsænke Flip 4 i vand.
JBL Connect+
Forbind mere end 100 højttalere, der understøtter JBL Connect+, og sæt ekstra gang i festen.
Højttalertelefon
Besvar krystalklare opkald fra din højtaler med et tryk på en knap takket være den støj- og
ekkoreducerende højttalertelefon.
Integration af stemmeassistent
Få adgang til Siri eller Google Now fra din JBL-højttaler med et enkelt tryk på en knap.
Livsstilsmaterialer
Med sit robuste stofmateriale og solide gummikabinet overlever højttaleren alle dine eventyr.
JBL-basradiator
Hør bassen, føl bassen, se bassen. De to udvendige, passive radiatorer udstiller kraften i din
højttaler.
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Tekniske speciﬁkationer:
Bluetooth-version: 4.2
Support: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6,
HSP V1.2
Enhed: 2 x 40 mm
Udgangseffekt: 2 x 8 W
Frekvensområde: 70 Hz – 20 kHz
Signal-støj-forhold: ≥80 dB
Batteritype: Litium-ion-polymer
(3,7 V, 3000 mAH)
Batteriopladningstid: 3,5 timer @ 5V1A
Musikafspilningstid: op til 12 timer (afhænger
af lydstyrke og indhold)
Bluetooth-sendereffekt: 0 – 9dBm
Frekvensområde for Bluetooth-sender:
2,402 – 2,480 GHz
Bluetooth-sendermodulation: GFSK,
π/4-DQPSK, 8DPSK
Mål (H x B x D): 68 x 175 x 70 (mm)
Vægt: 515 g
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