
Caixa de som portátil com Bluetooth

Som que você pode ver.
Coloque uma nova dimensão em sua experiência musical com a JBL Pulse 2, uma caixa de 
som portátil com Bluetooth que oferece o melhor som e um show de luzes interativo. Faça 
a música viver com efeitos visuais brilhantes e multicoloridos. Crie uma festa onde estiver. 
Assuma o controle do show de luzes da Pulse 2 com a lente sensora JBL Prism. Basta 
apontar a lente para a cor que deseja, e você verá a Pulse 2 amplificar as cores e dar vida 
ao ambiente. Como foi projetada para ser à prova de respingos, a Pulse 2 pode animar 
qualquer palco ou show com som estéreo de alta qualidade por até 10 horas de tempo 
de reprodução graças à sua bateria recarregável de 6000 mAh. A Pulse 2 também possui 
viva-voz com cancelamento de ecos e ruídos, que permite atender chamadas com total 
clareza, e a tecnologia JBL Connect, que interliga até duas caixas de som com a mesma 
tecnologia expandindo assim sua experiencia de áudio. Customize a experiência do show 
de luzes e configure o seu JBL Connect usando o aplicativo JBL Connect, que coloca todos 
os controles na ponta de seus dedos.

Características
 Streaming Bluetooth sem fio

 Bateria recarregável de 6000 mAH

 Viva-voz

 Show de luzes

 À prova de respingos

 JBL Connect

 Radiador de graves JBL

 JBL Prism

 Aplicativo JBL Connect
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Características e benefícios 

Streaming Bluetooth sem fio
Conecte até 3 smartphones ou tablets à caixa de som sem nenhum fio e 
alterne a fonte de música. O som será reproduzido com áudio de máxima 
qualidade.

Bateria recarregável de 6000 mAH
Bateria de íon de lítio recarregável, que permite até dez horas de reprodução.

Viva-voz
Atenda chamadas usando sua caixa de som. Basta apertar um botão para o 
viva-voz reproduzir o som e eliminar os ruídos e ecos.

Show de luzes
A JBL Pulse 2 produz um show de luzes customizável adaptado às suas faixas 
favoritas ou define a atmosfera com iluminação ambiente.

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

JBL Connect
Crie um ecossistema personalizado conectando até duas caixas de som com 
JBL Connect para expandir sua experiência de áudio.

Radiador de graves JBL
Ouça os graves. Sinta os graves. Veja os graves. Os radiadores externos 
passivos duplos revelam toda a potência da caixa de som.

JBL Prism
Assuma o controle do show de luzes da Pulse 2 com a lente sensora 
JBL Prism. Basta apontar a lente e registrar a cor que deseja. Você verá a 
Pulse 2 amplificar as cores ao seu redor.

Aplicativo JBL Connect
Customize a experiência do show de luzes e configure o seu JBL Connect 
usando o aplicativo JBL Connect, que coloca todos os controles na ponta de 
seus dedos.

Conteúdo da caixa
1 x JBL Pulse 2
1 x carregador com entrada USB
1 x cabo micro-USB
1 x Guia de início rápido
1 x Ficha de segurança
1 x Cartão de garantia

© 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 logomarca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e utilizadas 
pela HARMAN International Industries, Incorporated sob licença. As outras marcas registradas e nomes 
comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. As características, as especificações e o design estão 
sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Especificações técnicas:
 Versão Bluetooth: 4.1

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

 Transdutor: 2 x 45 mm

 Fonte de alimentação: 5 VDC, 2,3 A

 Potência de saída: 2 x 8 W

 Resposta de frequência: 85 Hz a 20 kHz

 Relação sinal-ruído: ≥80 dB

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

 Tempo de carga da bateria: ≤5 horas a 5 V, 2,3 A

 Tempo de reprodução de música: Até 10 horas, 
dependendo do volume e do tipo de som 

 Potência do transmissor Bluetooth: 0 a 4 dBm

 Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth: 
2.402 a 2.480 GHz

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

 Dimensões (A x L x P): 84,2 x 194,4 x 84,2 (mm)

 Peso: 775 g
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