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Teman segala cuaca, segala manfaat.

JBL Flip 4 adalah generasi lanjutan dalam seri Flip yang unggul; ini adalah speaker 

Bluetooth portabel yang secara mengejutkan menyajikan suara stereo yang sangat dahsyat. 

Speaker kompak ini didukung oleh baterai Li-ion 3000mAh yang dapat diisi ulang dan 

menawarkan masa putar audio berkualitas tinggi terus menerus selama 12 jam. Dilengkapi 

bahan kain tahan air yang tahan lama serta tersedia dalam 6 warna cerah, Flip 4 adalah 

teman di segala cuaca, segala manfaat yang dapat dibawa ke mana saja. Speaker ini 

pun memiliki speakerphone yang dapat meniadakan gema dan kebisingan untuk panggilan 

telepon konferensi yang sejernih kristal, dan teknologi JBL Connect+ yang secara nirkabel 

menautkan lebih dari 100 speaker yang mengaktifkan JBL Connect+ secara bersama-

sama untuk memperkuat pengalaman pendengaran. Hanya dengan menekan tombol, Anda 

dapat mengaktifkan dan berbicara pada Siri atau Google Now dari JBL Flip 4 Anda.
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Speaker Bluetooth Portabel

Isi Kotak:
1 x JBL Flip 4
1 x Kabel USB Mikro JBL
1 x Lembar Panduan Keselamatan
1 x Panduan Memulai Cepat
Kartu Garansi

Spesifikasi Teknis:
 Versi Bluetooth: 4.2
 Dukungan: A2DP V1.3, AVRCP V1.6,  

HFP V1.6, HSP V1.2
 Transduser: 2 x 40mm
 Daya Keluaran: 2 x 8W
 Respons frekuensi: 70 Hz – 20 kHz
 Rasio antara sinyal dan derau: ≥80dB
 Jenis baterai: Polimer Lithium-ion  

(3,7V, 3000mAh)
 Masa pengisian daya baterai: 3,5 jam @ 5V1A
 Lama memainkan musik: hingga 12 jam 

(bervariasi tergantung tingkat volume dan 
konten audio)

 Daya transmitter Bluetooth: 0 – 9dBm
 Rentang frekuensi transmitter Bluetooth: 

2,402 – 2,480GHz
 Modulasi transmitter Bluetooth: GFSK,  

π/4-DQPSK, 8DPSK
 Dimensi (P x L x T): 68 x 175 x 70 (mm)
 Berat: 515g

Fitur dan Keunggulan 

Pengaliran Bluetooth Nirkabel
Menghubungkan secara nirkabel hingga 2 ponsel cerdas atau tablet ke speaker dan bergantian 
memutar suara stereo yang mengesankan.

Waktu putar hingga 12 jam
Baterai isi ulang Li-ion 3000mAh terintegrasi mendukung waktu pemutaran hingga 12 jam.

IPX7 Tahan air
Tidak lagi khawatir dengan hujan atau tumpahan; Anda bahkan dapat merendam Flip 4 dalam air. 

JBL Connect+
Menautkan lebih dari 100 speaker yang mengaktifkan JBL Connect+ secara bersama-sama demi 
memeriahkan pesta.

Speakerphone
Terima panggilan dari speaker Anda dengan satu sentuhan tombol dengan kualitas suara yang 
sangat jernih berkat speaker yang bebas derau dan gema.

Integrasi Bantuan Suara
Akses Siri atau Google Now dari speaker JBL Anda dengan hanya menekan sebuah tombol.

Bahan Berkelas
Bahan kain yang tahan lama dan rumah karet tahan banting memungkinkan speaker Anda 
bertahan lama dalam semua situasi.

Radiator Bass JBL
Dengarkan basnya, rasakan basnya, lihat basnya. Radiator pasif eksternal ganda menunjukkan 
seberapa dahsyatnya speaker Anda.


