Caixa de som portátil com Bluetooth

Som épico. Durante o dia todo.
Feita para ser a mais potente caixa de som portátil com Bluetooth, Boombox JBL oferece um
som poderoso juntamente com impressionante reprodução de graves. Curta suas músicas por
24 horas sem perder uma batida. Imagine tocar suas músicas favoritas de um nascer do sol
a outro com uma única carga. Use a impressionante bateria de e a saída dupla para carregar
seus dispositivos externos a qualquer momento e manter a música no embalo. Robusta o
suficiente para tocar nas suas festas mais incríveis, a Boombox JBL tem classificação IPX7 de
impermeabilidade, que a faz suportar qualquer clima e até mesmo as festas mais bombadas
na piscina. Alterne entre modos interno e externo para otimizar o som, onde quer que seja a
festa. Além disso, se for indispensável tocar um som mais potente, você pode conectar mais
de 100 caixas de som compatíveis com JBL Connect+ ativadas sob o alcance do Bluetooth
com o simples toque de um botão.

Características
Transmissão sem fio via Bluetooth
24 horas de reprodução
	Bateria recarregável de de alta capacidade
Classificação IPX7 à prova d’água
JBL Connect+
Modo de som interno/externo
	Som potente e impressionante reprodução
de graves

Caixa de som portátil com Bluetooth

Características e benefícios

Conteúdo da Caixa:

Transmissão sem fio via Bluetooth
Conecte até 2 smartphones ou tablets à caixa de som, sem fio, e use-os alternadamente para
tocar músicas com um som estéreo impressionante.
Bateria recarregável de de alta capacidade
Bateria integrada recarregável de íon de lítio, que suporta até 24 horas de reprodução e carrega
dispositivos através de porta USB dupla.
Classificação IPX7 à prova d’água
Leve a Boombox para a praia ou piscina sem se preocupar com chuva, jatos ou submersão
em água.
JBL Connect+
Amplifique sua experiência sonora e agite a festa conectando mais de 100 caixas de som sem
fio compatíveis com o recurso JBL Connect+
Modo de som interno/externo
Desfrute de graves mais profundos e som mais rico no modo interno; mude para o modo
externo para som expansivo com graves fortes e tempo de reprodução mais longo.
Som potente e impressionante reprodução de graves
Com quatro transdutores ativos e dois radiadores de graves JBL incorporados, a JBL Boombox
oferece um som poderoso junto com impressionante reprodução de graves que você não só
ouvirá, mas também verá.
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Adaptador de corrente alternada
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Guia de Início rápido
Certificado de garantia

Especificações técnicas:
	
Versão bluetooth: 4.2
	
Suporte: A2DP 1,3, AVRCP 1,6, HFP 1,6
	
Transdutores: 2 woofers de

4 polegadas, 2 tweeters de 20 mm
	
Potência de saída: 2 x 30W RMS (modo AC);

2 x 20W RMS (modo bateria)
	
Resposta de frequência: (50 Hz a 20 kHz)
	
Relação sinal/ruído: 80 dB
	
Fonte de alimentação: 20V/4A
	
Tipo de bateria: polímero de íon de lítio

(74 Wh)
	
Tempo de carga da bateria: < 6,5 horas
	
Tempo de reprodução de músicas: até

24 horas (varia de acordo com o volume
e conteúdo)
	
Potência do transmissor Bluetooth:
0-9 dBm
	
Alcance de frequência do transmissor
Bluetooth: de 2,402 GHz a 2,480 GHz
	
Modulação do transmissor Bluetooth:
GFSK, 8DPSK, π/4DQPSK
	
Dimensões (A x L x P):
254,5 x 458,5 x 195,5 mm
	
Peso: 5,25 kg
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