
O som que você pode ver.
Comece a sua festa com um som  com assinatura JBL e um deslumbrante 

show de luzes LED em 360 graus. Nosso design vibrante à prova d’água com 

certificação IPX7 se destaca e vai manter a música rolando por até 12 horas 

com uma única carga. Toque no aplicativo JBL  Connect para mudar as 

cores e padrões deste som responsivo e conectar com outras caixas de som 

JBL PartyBoost compatíveis. Sua festa vai ser épica.

Características

 Ilumine a noite

 Mantenha a batida em qualquer lugar

 Dance a noite inteira ou o dia todo

 Mergulhe com o design à prova d’água IPX7

 Há até um aplicativo para ela

 Aumente a diversão com o PartyBoost

 Balance para sincronizar seu show de luz

Caixa de som portátil com Bluetooth



Características e benefícios 

Ilumine a noite
A Pulse 4 brilha noite adentro com um incrível show de luzes LED de alta 
resolução em 360 graus.

Mantenha a batida em qualquer lugar
A Pulse 4 proporciona o som da assinatura JBL em todas as direções com seu 
conjunto inovador de alto-falantes 360 graus. 

Dance a noite inteira ou o dia todo
Pronto para continuar a festa? A Pulse 4 proporciona até 12 horas de festa 
com uma única carga.

Mergulhe com o design à prova d’água IPX7
Leve sua caixa de som aonde você for. Festa na piscina? Perfeito! Começou 
a chover? Sem problema. Balada na praia? A Pulse 4 é à prova d’água com 
classificação IPX7 e resiste a até 90 cm de profundidade para você sair e se 
divertir sem medo.

Há até um aplicativo para ela
Baixe o aplicativo JBL Connect e faça a sua festa fluir. E visualize sua música 
com diversos temas de show de luzes ou até mesmo personalize o seu próprio 
show. Pronto para relaxar? Transforme sua caixa de som em um show de luz 
ambiente, esteja a música tocando ou não.

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.

Balance para sincronizar seu show de luz
Não há nada mais fácil que conectar seu show de luzes LED com outro da 
Pulse 4 por perto. Basta segurar sua caixa de som próxima e balançar para 
sincronizar. 
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Conteúdo da caixa:
1 JBL Pulse 4
1 cabo Tipo C da JBL
1 guia de início rápido
1 ficha de segurança 
1 cartão de garantia

Especificações técnicas:
  Versão Bluetooth: 4.2

  Compatibilidade: A2DP V1.3, AVRCP V1.6

  Transdutor: 2.25 polegadas

  Potência nominal: 20W R.M.S

  Resposta de frequência: 70Hz – 20kHz

  Relação sinal/ruído: >80dB

  Tipo de bateria: Polímero de iões de lítio 26 Wh 
(3.6V, 7260mAh)

  Tempo de carga da bateria: 3.5 horas (5V / 3A)

  Tempo de reprodução de música: até 12 horas 
(dependendo do volume e do tipo de som)

  Potência do transmissor Bluetooth: ≤10dBm

  Alcance de frequência do transmissor Bluetooth: 
2,402–2,480GHz

  Intervalo de frequência do 2.4GHz SRD: 2.407 – 2.475GHz

  Modulação do transmissor Bluetooth: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK

  Dimensões (L x P x A): 96 x 96 x 207mm

  Peso: 1260g
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Caixa de som portátil com Bluetooth


