
Características
 Sonoridade Padrão JBL

 Chamadas de viva-voz com assistente 
de voz

 Acabamentos em alumínio nobre

 Cabo de tecido

 Estojo de transporte

Seu som exclusivo.

Desfrute o melhor de seu dia conectado a sua música com todo estilo, com o novo 

JBL LIVE 100. Produzido com alto falantes de 8mm, proporcionam um desempenho de 

graves aprimorado e o lendário som com a assinatura JBL. Detalhes com acabamentos em 

alumínio nobre, os fones de ouvido JBL LIVE 100 não só parecem descolados, mas mantêm 

você conectado ao controle remoto universal e um microfone que permite chamadas sem 

o uso das mãos e assistência por voz quando usado com a maioria dos smartphones. 

Projetado para oferecer conforto e os usuários vão poder escolher entre 3 tamanhos de 

ponteiras e o cabo de tecido que não embola, e guardar e transportar os fones facilmente 

no estojo.

Fones de ouvido intra-auriculares
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Conteúdo da caixa:
1 Fone de ouvido LIVE 100

3 tamanhos de ponteiras auriculares

1 bolsa de transporte

1 Certificado de garantia

1 Cartão de advertência

Especificações técnicas:
		Tamanho alto falantes: 8 mm

		Resposta de frequência: 20 Hz – 20 kHz

Características e benefícios 

Sonoridade Padrão JBL
Os alto falantes de 8 mm controlam o poderoso som JBL.

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.

Acabamentos em alumínio nobre
Materiais superiores ajudam os fones de ouvido a ter uma qualidade tão boa quanto seu som.

Cabo de tecido
Cabo de tecido que não embola, evitando emaranhados e facilitando a utilização.

Estojo de transporte
Estojo de transporte para fácil transporte e armazenamento.

Fones de ouvido intra-auriculares


