
Som sem fios, carga sem limites.
A JBL Charge 2+ é uma nova caixa de som portátil ultrapotente, com bateria de alta capacidade 
e conectividade Bluetooth, que produz som estéreo de alta qualidade. Com estilos renovados e 
design à prova de respingos, a Charge 2+ permite a você levar a festa para onde quiser — à 
beira da piscina ou até dançando na chuva. Os radiadores de graves JBL amplificam ainda mais 
a emoção. A caixa de som é movida por uma bateria de 6000 mAh, que proporciona incríveis 
12 horas de tempo de reprodução e pode carregar qualquer dispositivo (p.ex. smartphone ou 
tablet) via USB. A Charge 2+ também possui um viva-voz embutido com cancelamento de ruídos 
e ecos. Com ela, você ouvirá suas chamadas com total nitidez. Basta apertar um botão. Com o 
Modo Social, você e seus amigos poderão ser DJs e compartilhar música uns com os outros, 
conectando até três fontes de sinal à caixa e escolhendo a música, um de cada vez.

Características
 Streaming Bluetooth sem fio

 Bateria recarregável de 6000 mAH

 Viva-voz

 À prova de respingos

 Modo Social

 Radiador de graves JBL
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Características e benefícios
Streaming Bluetooth sem fio
Transmita som de alta qualidade sem fios usando seu smartphone ou tablet.

Bateria recarregável de 6000 mAH
Bateria recarregável de íon de lítio, que suporta até 12 horas de reprodução e carrega dispositivos 
através de uma porta USB.

Viva-voz
Atenda chamadas usando sua caixa de som. Basta apertar um botão e o viva-voz reproduzirá o som 
e cancelará todos os ruídos e ecos.

À prova de respingos
Como a caixa de som é à prova de respingos, você não precisará mais se preocupar com a chuva 
ou respingos. A caixa pode até ser limpa com água corrente de torneira. Entretanto, a caixa não 
deve nunca ser submersa.

Modo Social
A música nunca foi tão social. Conecte até três fontes de sinal à mesma caixa Charge 2+ para que 
todos possam ouvir as músicas de que mais gostam.

Radiador de graves JBL
Ouça os graves. Sinta os graves. Veja os graves. Dois radiadores externos passivos, que mostrarão 
toda a potência de sua caixa de som.

Conteúdo da caixa
1 x JBL CHARGE 2+ 
1 x Carregador com entrada USB de 5 V e 2,3 A 
1 x Cabo micro-USB 

1 x Ficha de segurança 
1 x Guia de início rápido 
1 x Cartão de garantia

Especificações técnicas:
	Versão Bluetooth: 3.0

	Padrões suportados: A2DP V1.3, AVRCP 
V1.5, HFP V1.6 e HSP V1.2

	Transdutor: 2 x 45 mm

	Potência de saída: 15 W

	Resposta de frequência: 75 Hz a 20 kHz

	Relação sinal-ruído: > 80 dB

	Fonte de alimentação: 5 VDC Saída USB: 
5 V 2,1 A (máximo)

	Tipo de bateria: Polímero e íon de lítio 
(3,7 V, 6000 mAh)

	Tempo de carga da bateria: 4 horas a 1,8 A

	Tempo de reprodução de música: 
Até 12 horas, dependendo do volume e do 
tipo de som 

	Potência do transmissor Bluetooth: 0-4 dBm

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

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

	Dimensões (A x L x P): 79 x 185,2 x 79 mm

	Peso: 600 g
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