
Características

 Transmissão sem fio via Bluetooth

 10 horas de reprodução

 Classificação IPX7 à prova d’água

 Material de tecido durável

 Radiador de Graves JBL

Sua companheira para todos os usos, para todos os climas.

Desfrute de som estéreo poderoso, que preenche o ambiente de forma surpreendente, com a 

caixa de som Bluetooth portátil e ultracompacta JBL Flip Essential. Alimentada por uma bateria de 

íon de lítio recarregável de 3000 mAh, oferece até 10 horas de tempo de reprodução ininterrupto 

e de alta qualidade. O exterior tem classificação IPX7, apresentando design à prova d’água com 

tecido durável. Da mesa até a beira da piscina, das manhãs ensolaradas às noites chuvosas, 

a Flip Essential é a sua melhor companheira para todos os usos, para todos os climas.

Caixa de som portátil com Bluetooth®

Essential



Características e benefícios 

Transmissão sem fio via Bluetooth
Reproduza som de alta qualidade, que preenche o ambiente, a partir de seu smartphone 
ou tablet.

10 horas de reprodução
A bateria de íon de lítio recarregável integrada permite até 10 horas de reprodução.

Classificação IPX7 à prova d’água
Leve a Flip Essential para a praia ou piscina sem se preocupar com espirros ou 
submersão em água.

Material de tecido durável
O tecido resistente e a carcaça de borracha resistente permitem que sua caixa de som resista 
a todas as suas aventuras.

Radiador de Graves JBL
Os radiadores passivos externos duplos fornecem um som JBL poderoso e agradável aos 
ouvidos, que ressoa alto e claro, permitindo que você ouça, sinta e veja os graves.

Conteúdo da caixa:

1 x JBL Flip Essential

1 x Cabo Micro-USB

1 x Guia de Início Rápido

1 x Ficha de Segurança

1 x Certificado de garantia incluído

Especificações técnicas:

Versão Bluetooth: 4.1

Suporte: A2DP V1.2, AVRCP V1.5 
Transdutor: 2 x 40 mm

Potência de saída: 2 x 8 WRMS

Resposta de frequência: 80 Hz – 20 kHz 
Relação sinal/ruído: ≥ 80 dB

Tipo da bateria: Polímero de íons de lítio 
(3,7 V, 3.000 mAh)

Tempo de carga da bateria:
3,5 horas @ 5 V 1 A

Tempo de reprodução de música:
até 10 horas (dependendo do volume e 
do tipo de som)

Dimensões (A x L x P): 64 x 169 x 64 (mm)

Peso: 470 g
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