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Pegue e vá.

A JBL GO 2 é uma caixa de som com Bluetooth à prova d’água completa para levar com 

você para toda parte. Transmita música sem fio através de Bluetooth por até 5 horas 

ininterruptas de som com qualidade JBL. Fazendo barulho com seu novo design IPX7 à 

prova d’água, a GO 2 dá aos amantes da música a oportunidade de levar a caixa de som 

para a beira da piscina ou da praia. A GO 2 também oferece experiência de chamada 

telefônica com som nítido e claro com seu viva-voz incorporado com cancelamento de 

ruídos. Elaborado em design compacto com 12 cores atraentes à sua escolha, a GO 2 eleva 

seu estilo a um nível totalmente inédito.

Caixa de som portátil com Bluetooth
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Conteúdo da caixa:
1 x JBL GO 2
1 x Cabo micro-USB para carregamento
1 x Guia de início rápido
1 x Ficha de segurança
1 x Cartão de Garantia 

Especificações técnicas:
		Versão Bluetooth: 4.1

		Suporte: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.5, 
HSP V1.2

		Transdutor: 1 x 40 mm

		Potência de saída: 3,1W RMS

		Resposta de frequência: 180 Hz – 20 kHz

		Relação sinal/ruído: ≥ 80 dB 

		Tipo da bateria: Polímero de íons de lítio 
(3,7 V, 730 mAh)

		Tempo de carga da bateria: 2,5 horas

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

		Dimensões (A x L x P): 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)

		Peso: 184 g

		Potência do transmissor Bluetooth:  
de 0 a 4 dBm 

		Frequência do transmissor Bluetooth:  
2,402 – 2,480 GHz

		Modulação do transmissor Bluetooth:  
GFSK/DQPSK/8DPSK

Características e benefícios 

Transmissão sem fio via Bluetooth
Reproduza som de alta qualidade sem fio a partir de seu smartphone ou tablet.

5 horas de reprodução
A bateria de íon de lítio recarregável integrada permite até 5 horas de reprodução.

Design à prova d’água
O gabinete IPX7 à prova d’água torna a GO 2 perfeita para uso despreocupado à beira da 
praia ou da piscina, ou mesmo dentro da água.

Viva-voz
Faça teleconferências com som nítido e claro pela caixa de som com o viva-voz livre de ruídos.

Entrada para cabo de áudio
Não se preocupe se o Bluetooth® não estiver disponível. Conecte o cabo de áudio e curta a 
sua música do mesmo jeito.

Caixa de som portátil com Bluetooth


