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Seu companheiro para todo tipo de uso, para todos os momentos.

O JBL Flip 4 é a última geração da premiada série Flip, uma caixa de som portátil com 

Bluetooth que oferece um som estéreo surpreendentemente poderoso. Esta caixa de som 

compacta é alimentada por uma bateria de íons de lítio recarregável de 3.000 mAh, que 

oferece 12 horas contínuas de áudio de alta qualidade. Com materiais têxteis duráveis, à 

prova d’água, disponíveis em seis vibrantes cores, o Flip 4 é seu companheiro para todos 

os usos e todos os momentos, que leva a festa para qualquer lugar. Há também um viva-voz 

integrado com cancelamento de ruídos e ecos, para chamadas de teleconferência claras, e a 

tecnologia Connect+ da JBL que pode conectar mais de 100 caixas de som compatíveis com 

o recurso JBL Connect+ para ampliar sua experiência auditiva. Com o simples pressionar de 

um botão, você pode ativar e falar com Siri ou Google Now pelo seu JBL Flip 4.

Caixa de som portátil com Bluetooth
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Caixa de som portátil com Bluetooth

Conteúdo da caixa:
1 x JBL Flip 4
1 x Cabo Micro-USB JBL
1 x Ficha de segurança
1 x Guia de Início rápido
Certificado de garantia

Especificações técnicas:
 Versão Bluetooth: 4.2
 Suporte: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6, 

HSP V1.2
 Transdutor: 2 x 40 mm
 Potência de saída: 2 x 8 W
 Resposta de frequência: 70 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 12 horas 

(dependendo do volume e do tipo de áudio)
 Potência do transmissor Bluetooth: 0 – 9 dBm
 Alcance de frequência do transmissor 

Bluetooth: 2,402 a 2,480 GHz
 Modulação do transmissor Bluetooth:  

GFSK, π/ 4 DQPSK, 8DPSK
 Dimensões (A x L x P): 68 x 175 x 70 (mm)
 Peso: 515 g

Características e benefícios 

Transmissão sem fio via Bluetooth
Conecte até dois smartphones ou tablets sem fio à caixa de som e use-os alternadamente para 
tocar músicas com um impressionante som estéreo.

12 horas de reprodução
A bateria de íons de lítio recarregável integrada de 3.000 mAh permite até 12 horas de reprodução.

Classificação IPX7 à prova d’água
Não precisa mais se preocupar com chuva, nem com respingos. Você pode até mesmo submergir o 
Flip 4 em água. 

JBL Connect+
Conecte mais de 100 caixas de som compatíveis com o recurso JBL Connect+ para ampliar sua festa.

Viva-voz
Tenha a máxima clareza nas suas ligações telefônicas, apenas apertando um botão, graças ao 
cancelamento de ruídos e eco do viva-voz.

Integração com assistente de voz
Acesse Siri ou Google Now pela sua caixa de som JBL com o simples pressionar de um botão.

Materiais para o seu estilo de vida
O material têxtil durável e a carcaça de borracha resistente permitem que sua caixa de som resista 
a todas as suas aventuras.

Radiador de graves JBL
Ouça os graves, sinta os graves, veja os graves. Radiadores passivos externos duplos demonstram 
como é poderosa a sua caixa de som.


