Caixa de som portátil com Bluetooth

Libere sons poderosos em todos os lugares.

Características

A JBL Xtreme 2 é a melhor caixa de som portátil com Bluetooth, que emite som estéreo

Transmissão sem fio via Bluetooth

dinâmico e imersivo sem esforço. A caixa de som é munida de quatro drivers, dois radiadores

15 horas de reprodução

de graves JBL, uma bateria de íon de lítio recarregável de 10.000 mAh, suportando até

Classificação IPX7 à prova d’água

15 horas de reprodução. Além disso, a caixa de som possui uma conveniente porta USB

JBL Connect+

carregadora. A caixa de som tem classificação IPX7, apresentando design à prova d’água,

Viva-voz

com material resistente em cores exclusivas, que complementam a Xtreme 2. Juntamente

Tecido durável e material resistente

com o JBL Connect+, conecta sem fios mais de 100 caixas de som compatíveis para

Radiador de Graves JBL

ampliar a sua experiência de áudio e tornar a festa ainda maior. A caixa de som possui
ganchos integrados, uma base de metal durável e um abridor de garrafas anexado à
tira de transporte, contribuindo para o nível de conveniência do consumidor, enquanto
se movimenta. Lembrando que é também uma solução de áudio perfeita para qualquer
casa. Seja na sala de estar, na beira da piscina ou nos preparativos para o grande jogo,
a JBL Xtreme 2 produz som potente, onde você estiver!

Caixa de som portátil com Bluetooth

Especificações técnicas:

Características e benefícios
Transmissão sem fio via Bluetooth
Conecte até 2 smartphones ou tablets à caixa de som, sem fios, e use-os alternadamente
para apreciar músicas com um som estéreo imersivo.

Versão Bluetooth®: 4.2

15 horas de reprodução
A bateria integrada recarregável de íon de lítio suporta até 15 horas de reprodução e carrega
seus dispositivos sem esforço através de uma porta USB.

Transdutor: Woofer 5 x 7 cm

Classificação IPX7 à prova d’água
Leve a Xtreme 2 para a praia ou piscina sem se preocupar com espirros ou submersão em água.

Suporte: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6,
HSP V1.2
Tweeter: 2 x 20 mm
Potência nominal: 2 x 20 W RMS Bi-amp
(modo CA)
Resposta de frequência: 55 Hz a 20 kHz
Relação sinal/ruído: > 80 dB

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+ ativadas.

Fonte de alimentação: 19V 3A

Viva-voz
Atenda chamadas com total nitidez usando esta caixa de som com viva-voz e cancelamento
de ecos e ruídos.

Tempo de carga da bateria: 3,5 horas

Tecido durável e material resistente
O tecido resistente e a carcaça de borracha resistente permitem que sua caixa de som resista
a todas as suas aventuras.

Carregador USB: 5 V/2 A (máximo)

Radiador de Graves JBL
Os radiadores passivos duplos fornecem um som JBL poderoso e agradável aos ouvidos,
que ressoa alto e claro.

Conteúdo da caixa:
1 x JBL XTREME 2
1 x adaptador de alimentação
1 x tira
1 x guia de início rápido
1 x ficha de segurança
1 x Cartão de garantia

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Tipo da bateria: Polímero íon-lítio 36 Wh
(Equivalente a 3,7 V 10000 mAh)
Tempo de reprodução de música: até 15 horas
(dependendo do volume e do tipo de som)
Potência do transmissor Bluetooth®:
0-12,5 dBm
Intervalo de frequência do transmissor
Bluetooth®: 2,402 a 2,480 GHz
 odulação do transmissor Bluetooth®:
M
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Dimensão (A x L x P): 136 x 288 x 132 mm
Peso: 2.393 g
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