
A vida em casa ganha uma trilha sonora.
Apresentamos um jeito totalmente novo de vivenciar o som em casa – vestindo-o. Graças ao 
desempenho sem fios do som com assinatura JBL, o Soundgear cria a sua própria zona individual 
de som, permitindo que você permaneça totalmente ciente do que está à sua volta. Ativado por 
Bluetooth® para transmissão de som de dispositivos compatíveis, o JBL Soundgear é equipado 
com 4 alto falantes com reforço de graves para uma experiência de som emocionante e 6 horas 
de reprodução, com tempo de recarga rápida de 2 horas. Graças ao sistema de conferência com 
dois microfones e à tecnologia de cancelamento de eco, ele oferece chamadas telefônicas com 
som nítido. O formato ergonômico ao redor do pescoço, os controles intuitivos e o acabamento 
em tecido suave ao toque oferecem uma experiência de áudio que deixam as mãos e os ouvidos 
livres, diferente de tudo que você já viu antes. Independente se você deseja melhorar a sua 
experiência de realidade virtual com áudio imersivo, assistir a um vídeo, adicionar música às 
suas atividades diárias ao redor da casa ou fazer uma chamada, o JBL Soundgear oferece a você 
uma experiência de som emocionante com total liberdade e conforto.

Características
 Som com a assinatura da JBL

 Conferência com dois microfones

 Mãos e ouvidos livres

 Bateria com 6 horas de autonomia

 Design confortável

 Controles intuitivos

 Alterne facilmente entre dispositivos

Som sem fios para vestir

ZONA DE SOM INDIVIDUAL ENTRETENIMENTO DE 
REALIDADE VIRTUAL MÓVEL

CHAMADAS SEM AS MÃOS E OS 
OUVIDOS
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Especificações técnicas:
  Tamanho dos alto falantes: 4 x 31 mm
  Faixa de resposta de frequência 

dinâmica: de 100 Hz a 20 kHz (-6 dB)
  Sensibilidade: 96 dB
  Nível de pressão sonora máximo: 111 dB
  Sensibilidade do microfone a 1 kHz dB 

v/pa: -42
  Impedância: 32 Ohm
  Potência nominal: 2 x 3 W
  Tipo da bateria: Bateria de polímero 

íon-lítio (3,7 V, 800 mAh)
  Tempo de carregamento: 2 horas
  Tempo de reprodução de música com 

BT ligado: 6 horas
  Tempo de conversa com BT ligado: 6 horas
  Potência do transmissor Bluetooth®: 

de 0 a 4 dBm
  Modulação do transmissor Bluetooth®: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
  Intervalo de frequência do transmissor 

Bluetooth®: de 2,402 GHz a 2,48 GHz
  Perfis de Bluetooth®: HFP V1.6, 

HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
  Versão Bluetooth: V4.2
  Peso: 350 g

Características e benefícios 
Som com a assinatura da JBL
Desfrute de uma experiência de áudio imersiva e melhorada que somente o som da JBL pode 
oferecer, graças também aos 4 alto falantes com reforço de graves.

Conferência com dois microfones
Chamadas de voz nítidas e sem o uso das mãos tornam as suas chamadas de conferência 
fáceis e convenientes, livres de eco e ruído.

Mãos e ouvidos livres
Elimine os fios e reproduza de modo prático todas as suas músicas sem fios ficando ciente do 
que ocorre à sua volta, sem perturbar os demais.

Bateria com 6 horas de autonomia
Bateria integrada com carregamento com micro USB que oferece 6 horas de reprodução com 
recarga rápida em apenas 2 horas.

Design confortável
Formato ergonômico que se encaixa perfeitamente sobre os ombros e materiais suaves ao 
toque de tamanho único se combinam para criar uma experiência de áudio inacreditavelmente 
confortável.

Controles intuitivos
Assuma o controle das suas músicas ou chamadas com facilidade sem retirar o Soundgear.

Alterne facilmente entre dispositivos
Permite que você mude de um dispositivo para o outro sem esforço. Você pode simplesmente 
mudar de um vídeo no seu tablet para uma chamada em seu celular, de modo a nunca perder 
uma chamada.

Som sem fios para vestir


