
Caixa de som portátil com vários recursos, o melhor som a um excelente 
custo-benefício.
Com o JBL GO, você leva a qualidade JBL para onde quiser. O JBL GO é uma caixa de som 
tudo-em-um, que transmite música via Bluetooth de smartphones e tablets, e sua bateria 
recarregável permite até cinco horas de reprodução. A caixa de som também possui viva-
voz com cancelamento de ruído. Com ela, você atende chamadas sem precisar desligar 
o som. Com acabamento rígido, disponível em oito cores vibrantes, a JBL GO é durável e 
sempre cria um contraste excitante e atraente, complementando todos os estilos. Com seu 
gancho embutido e alça de carregamento (opcional), você poderá levar sua música favorita 
para onde quiser. Em um mundo onde o som e o estilo estão sempre juntos, a JBL GO é o 
complemento perfeito para todos.

Caixa de som portátil com Bluetooth 

Motivos para acreditar

 Streaming Bluetooth sem fio

 Bateria recarregável

 Viva-voz

 Design diferenciado e facilidade de usar

 Entrada para cabo de áudio
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© 2015 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos os direitos reservados. JBL é marca registrada 
da HARMAN International Industries, Incorporated, registrada nos Estados Unidos e/ou em outros países. 
A marca comercial Bluetooth® e os logotipos são marcas comerciais registadas pertences à Bluetooth SIG, 
Inc. Toda e qualquer utilização destas marcas pela HARMAN International Industries, Incorporated é feita sob 
licença. Todas as outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários. 
As características, as especificações e o design estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Caixa de som portátil com Bluetooth 

Especificações técnicas 

• Versão Bluetooth: 4.1

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

• Transdutor: 1 x 40 mm

• Potência de saída: 3,0 W

• Resposta de frequência: 180 Hz a 20 kHz

• Relação sinal-ruído: ≥80 dB

• Tipo de bateria: Polímero e íon de lítio 
(3,7 V, 600 mAh)

• Tempo de carga da bateria: 1,5 hora

• Tempo de reprodução de música: Até 5 horas, 
dependendo do volume e do tipo de som

• Dimensões (A x L x P): 68,3 x 82,7 x 30,8 (mm)

• Peso: 130 g

Caracteristicas e benefícios 
Streaming Bluetooth sem fio
Transmita som de alta qualidade sem fios usando seu smartphone ou tablet.

Bateria recarregável
Bateria de íon de lítio recarregável, que permite até cinco horas de reprodução.

Viva-voz
Atenda chamadas usando a caixa de som. Basta apertar um botão e o viva-voz produz 
som sem ruído.

Design diferenciado e facilidade de usar
Design simples com oito cores vibrantes.
Alça de transporte embutida (alça opcional).

Entrada para cabo de áudio
Se não tiver Bluetooth, não tem problema. Conecte o cabo de áudio P2 na caixa e ouça a 
música de que gosta.

Conteúdo da caixa 
1 x JBL GO

1 x Cabo micro-USB para carregamento

1 x Guia de início rápido

1 x Ficha de segurança

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