
Características
 O ousado JBL Original Pro Sound
 20 horas de reprodução
 À prova d’água e resistente à poeira, 

com classificação IP67
 Transmissão sem fios por Bluetooth
 Aumente a diversão com o PartyBoost
 Ligue com o powerbank portátil 

embutido

Caixa de som portátil à prova d’água com Powerbank

Escute música enquanto carrega.
Leve a festa junto com você em qualquer clima. A caixa de som JBL Charge 5 oferece o 

ousado JBL Original Pro Sound, com driver de longa excursão otimizado, tweeter separado 

e dois radiadores de graves JBL. Até 20 horas de reprodução e um prático powerbank 

para manter carregados os dispositivos que fazem a festa a noite toda. Chuva? Derramou 

bebida? Areia da praia? A Charge 5 à prova d’água e resistente à poeira com classificação 

IP67 sobrevive a qualquer coisa. Graças ao PartyBoost, você pode conectar várias caixas 

de som compatíveis com JBL PartyBoost para seu som conquistar qualquer multidão. Com 

cores totalmente novas inspiradas nas últimas tendências da moda street, ela é tão bela 

quanto o som.
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Especificações técnicas
Especificações gerais
		N.º do modelo: JBL Charge 5
		Transdutor: woofer de 52 mm x 90 mm, 

tweeter de 20 mm
		Potência nominal de saída: 30 W RMS woofer 

de, 10 W RMS tweeter de
		Resposta de frequência: 60 Hz a 20 kHz 
		Relação sinal-ruído: > 80 dB
		Tipo da bateria: Bateria de polímero íon-lítio 

de 27 Wh (equivalente a 3,6 V/7.500 mAh)
		Tempo de recarga da bateria: 4 horas 

(5 V/3 A)
		Tempo de reprodução de música:  

até 20 horas, dependendo do volume e do 
conteúdo do áudio

Especificação USB
		Entrada USB: Tipo C
		Potência USB: 5 V/2 A (no máximo)

Especificação sem fio
		Versão Bluetooth®: 5.1
		Perfil de Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
		Intervalo de frequência do transmissor 

Bluetooth®: 2400 MHz a 2483.5 MHz
		Potência do transmissor Bluetooth®: 

≤ 20 dBm (EIRP)
		Modulação do transmissor Bluetooth®:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Dimensões
		Dimensões (L x A x P):  

223 x 96,50 x 94 mm/8,70 x 3,76 x 3,67 pol
		Peso: 0,96 kg/2,11 lb

Características e benefícios 
O ousado JBL Original Pro Sound
Leve o incrível poder do JBL Pro Sound com você. A JBL Charge 5 tem um driver de 
longa excursão otimizado, um tweeter separado e dois radiadores de graves JBL, todos 
fornecendo áudio nítido e claro. Tenha aquele som de ambientes grandes, mesmo ao ar livre.
20 horas de reprodução
A diversão não precisa parar. Equipada com uma incrível duração da bateria de 20 horas,  
a JBL Charge 5 permite que você se divirta o dia todo, noite adentro.
À prova d’água e resistente à poeira, com classificação IP67
Na piscina. No parque. A JBL Charge 5 possui design à prova d’água e resistente à poeira 
com classificação IP67 para você levar sua caixa de som para qualquer lugar.
Transmissão sem fios por Bluetooth
Conecte até 2 smartphones ou tablets ao alto-falante sem o uso de fios e use-os 
alternadamente, apreciando o JBL Pro Sound.
Aumente a diversão com o PartyBoost
Com o PartyBoost, você pode emparelhar duas caixas de som JBL compatíveis com essa 
tecnologia e ter um som estéreo, ou vincular várias caixas de som JBL compatíveis com 
PartyBoost e realmente turbinar a sua festa.
Ligue com o powerbank portátil embutido
Não coloque a festa em pausa. O carregador powerbank portátil embutido permite que você 
carregue seus dispositivos sem interromper as músicas.

Conteúdo da caixa:
1 JBL Charge 5
1 cabo USB-C
1 ficha de segurança
1 guia de início rápido
1 cartão de garantia

Caixa de som portátil à prova d’água com Powerbank


