
Som potente. O dia todo.
Comande a festa. De churrascos no quintal até viagens de fim de semana, o JBL Boombox 2 
vem com graves monstruosos, design arrojado e incrível tempo de reprodução de 24 horas. 
À prova d’água e portátil, o poderoso alto-falante IPX7 produz um som potente o dia todo 
e a noite toda. Além disso, você pode conectar outros alto-falantes compatíveis com o JBL 
PartyBoost para animar a festa. O JBL Boombox 2 mantém seus amigos dançando e seu 
carregador powerbank mantém seus dispositivos carregados. Com isso você pode curtir do 
anoitecer até o amanhecer e continuar animado!

Características
  O boombox JBL mais alto de todos os 
tempos

 Graves monstruosos que você pode sentir
  Mantenha a festa animada com 24 horas de 
reprodução

 Mergulhe com o design à prova d’água IPX7
 Design sólido e arrojado 
 Aumente a diversão com o PartyBoost
  Carregue com o powerbank portátil 
embutido

Caixa de som portátil com Bluetooth
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Caixa de som portátil com Bluetooth

Características e benefícios
O boombox JBL mais alto de todos os tempos
Aumente o som. Aumente mais ainda. Obtenha o som mais potente, exclusivo e profissional da JBL 
no nosso alto-falante portátil mais poderoso, o JBL Boombox 2.

Graves monstruosos que você pode sentir
As festas ficam animadas através da potência dos graves; então deixe seus amigos sentirem isso! O 
JBL Boombox 2 produz graves potentes e profundos, assim como o som JBL profissional para festas. 

Mantenha a festa animada com 24 horas de reprodução
A diversão não precisa parar. Equipado com uma incrível duração de bateria de 24 horas, 
o JBL Boombox 2 permite que você se divirta o dia todo e a noite toda.

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 JBL Boombox 2 possui design à prova d’água com classificação 
IPX7 para você sair e se divertir sem medo.

Design sólido e arrojado 
Elegante. Arrojado. Potente. Com sua alça icônica e acabamentos laterais elegantes, 
o JBL Boombox 2 chama a atenção onde quer que você vá.

Aumente a diversão com o PartyBoost
O PartyBoost permite conectar vários alto-falantes compatíveis com o JBL PartyBoost para animar a festa.

Carregue 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 Boombox 2
1 JBL adaptador de alimentação 
1 cartão de garantia
1 guia de início rápido
1 cartão de garantia

Especificações técnicas:
Especificações gerais
  Transdutores: woofer de 2 x 106mm (4"), 

tweeter de 2 x 20mm (0.75")
  2 x woofers de 40 WRMS e 

2 x tweeters de 40 WRMS (modo AC)
  2 x woofers de 30 WRMS e 

2 x tweeters de 30 WRMS (modo bateria)
  Entrada de energia: 24V / 4,2A
  Resposta de frequência: 50 Hz – 20 kHz
  Relação sinal-ruído: > 80 dB
  Tipo da bateria: Bateria de polímero íon-lítio de 

72,6 Wh
  Tempo de carga da bateria: 

6,5 horas (24 V / 4,2 A)
  Tempo de reprodução de música: 

até 24 horas, dependendo do volume e do 
conteúdo do áudio

Especificação USB
  Carregador USB: 5 V / 2,0 A (no máximo)

Especificação sem fios
  Versão Bluetooth®: 5.1
  Perfil de Bluetooth®: 

A2DP V1.3, AVRCP V1.6
  Intervalo de frequência do transmissor 

Bluetooth®: 2.402 GHz–2.480 GHz
  Potência do transmissor Bluetooth®: 

≤ 10 dBm (EIRP)
  Modulação do transmissor Bluetooth®: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK

Dimensões
  Dimensões (L x A x P):  

484,43 x 200,75 x 256,1 mm
  Peso: 5,9 kg (13 Ibs)


