
Características
 Sonoridade Padrão JBL

 Bateria com 10 horas de autonomia

 Bluetooth  

 Alterne entre dispositivos

 Chamadas de viva-voz com assistente 
de voz

 Ponteiras magnéticas

 Neckband para conforto o dia todo

 Acabamento em alumínio nobre

Viva a vida amplifi cada.

Desfrute o melhor de cada momento e mantenha-se conectado com sua música em grande 

estilo com o JBL LIVE 200BT. Desenvolvido com assinatura de som JBL transmissão sem fi o 

com neckband fl exível, estes novos fones de ouvido intra-auriculares permitem que você se 

conecte com conforto em qualquer lugar. A excelente qualidade de som reproduzida pelos alto 

falantes de 8mm fornecem uma potente performance de graves. Reproduza suas músicas 

por até 10 horas e carregue completamente a bateria em apenas 2 horas. Produzido com 

materiais superiores JBL LIVE 200BT mantêm você conectado a um controle de 3 botões, 

microfone e você pode alternar facilmente alterar entre 2 dispositivos. O acesso fácil ao 

assistente de voz permite integração com cada parte do seu mundo. E para melhorar ainda 

mais o seu conforto e a comodidade, os usuários vão curtir as ponteiras magnéticas que 

previnem o embaraçamento, bem como as ponteiras de toque suave, e tamanhos diferentes.

Fones de ouvido intra-auriculares sem fi o com suporte para o pescoço
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Conteúdo da caixa:
 1 Fone de ouvido LIVE200BT  

 3 tamanhos de ponteiras auriculares  

 1 cabo de carregamento  

 1 Certifi cado de garantia

 1 Cartão de garantia

 1 QSG

 1 Folheto de segurança   

Especificações técnicas:
  Tamanho do alto falante: 8 mm  

   Resposta de frequência: 20 Hz – 20 kHz  

Fones de ouvido intra-auriculares sem fi o com suporte para o pescoço

Características e benefícios 

Sonoridade Padrão JBL
O lendário som com a assinatura da JBL encontrado em shows, estúdios e em residências ao 
redor do mundo agora disponível em um fone de ouvido.

Bateria com 10 horas de autonomia | recarga em 2 horas
Desfrute de horas de música e recarregue rapidamente em apenas 2 horas.

Bluetooth 
Curta suas músicas sem fi os e chamadas claras.

Alterne entre dispositivos
Alterne facilmente entre ouvir as músicas em seu dispositivo portátil e as chamadas em seu 
telefone, para que você nunca perca uma chamada.

Chamadas de viva-voz com assistente de voz
Controle facilmente músicas, chamadas e acessos ao assistente de voz com um controle de 
um botão e microfone.

Ponteiras magnéticas
Ponteiras magnéticas garantem que os fi os não embaracem quando os fones não estão sendo 
usados.

Neckband para conforto o dia todo
Projetado para o entorno do pescoço, os fones se encaixam de forma confortável, mesmo na 
playlist mais longa.

Acabamentos em alumínio nobre
Materiais nobres tornam a qualidade dos fones tão boa quanto o seu som. 


