Caixa de som portátil com Bluetooth

Escute música e carregue ininterruptamente

Características

Apresentando a caixa de som portátil com Bluetooth, JBL Charge 4, com espectro total,

Bluetooth

som potente e um carregador integrado para carregar seus dispositivos. Apresenta um

Tempo de reprodução

driver com design exclusivo e dois radiadores de graves JBL que intensificam o som com

Á prova d’ água- classificação IPX7

graves potentes e profundos. Sua bateria recarregável de íon de lítio de alta capacidade de

JBL Connect+

7500 mAh permite até 20 horas de reprodução. A caixa de som apresenta uma entrada USB

Tecido durável e material resistente

que carrega rapidamente seus dispositivos, como smartphone, para que você nunca mais

Radiador de Graves JBL

fique sem bateria. Com design robusto, estrutura externa com classificação IPX7 à prova
d’água você escuta suas músicas sem preocupação, podendo amplificar o som com JBL
Connect+ com mais de 100 caixas de som compatíveis com a função totalmente sem fios.

Caixa de som portátil com Bluetooth

Conteúdo da caixa:

Características e benefícios
Bluetooth
Conecte até 2 smartphones ou tablets à caixa de som, sem fios, e use-os alternadamente,
apreciando um som potente.
Tempo de reprodução
Bateria recarregável de íon de lítio de 7500 mAH, que suporta até 20 horas de reprodução e
carrega dispositivos através de uma porta USB.

1 x JBL Charge 4
1 Cabo USB tipo C
1 x Guia de Início Rápido
1 x Cartão de Garantia
1 x Ficha de Segurança

Especificações técnicas:

Á prova d’ água- classiﬁcação IPX7
Leve a Charge 4 para a praia ou piscina, sem se preocupar com respingos ou até mesmo
submersão em água.

Versão Bluetooth®: 4.2

JBL Connect+
Amplifique sua experiência sonora a níveis épicos e agite a festa de forma perfeita conectando
mais de 100 caixas de som sem fios JBL Connect+ compatíveis.

Potência nominal: 30 W RMS

Tecido durável e material resistente
O tecido 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 duplos fornecem um som JBL poderoso e agradável aos ouvidos, que
resulta em um som alto e claro.

Suporte: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Transdutor: 50 x 90 mm
Resposta de frequência: 60Hz–20kHz
Relação sinal/ruído: > 80 dB
Tipo da bateria: Polímero íon-lítio 27 Wh
(Equivalente a 3,6 V 7500mAh)
Tempo de carregamento: (h) 4 horas
(5V/2,3A)
Tempo de reprodução de música: até 20 horas
(dependendo do volume e do tipo de som)
Carregador USB: 5 V/2 A (máximo)
Potência do transmissor Bluetooth®:
0 – 20 dBm
Intervalo de frequência do transmissor
Bluetooth®: 2,402 – 2,480 GHz
Modulação do transmissor Bluetooth®:
GFSK, π/ 4 DQPSK, 8 DPSK
Peso: 965g
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