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        O Boombox Player reproduz CD/ CD-R/ CD-RW, possui 
entrada USB 2.0, cartão de memória SD e rádio FM. 
        Além disso, para maior entretenimento, você pode utilizar 
um cabo auxiliar para conectá-lo a celulares e tablets.
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Características
. Reprodução de CDs
(não lê CD MP3)
. Midias de reprodução:
CD/ CD-R/ CD-RW
. Display LCD
. Porta USB
. Cartão de memória
. Rádio FM com sintonizador 

digital
. Entrada auxiliar P2
. Saída para fone de ouvido
. 2.0 Canais
. Potência 20W RMS
. Alça para transporte
Informações Técnicas
. Potência de saída 20W RMS
. Bivolt automático

. Voltagem 127V- 220V

. Compartimento para pilha

. Dimensões: 
24 x 25 x 13cm
. Peso: 1,1Kg
Conteúdo da Embalagem
. 1 Bombox
. 1 Cabo de energia
. 1 Manual de usuário

Features
. Play CDs
(does not read MP3 CD)
. Medias playback:
CD/ CD-R/ CD-RW
. Display LCD
. USB input
. Memory card
. FM radio with digital tuner

. Auxiliar input P2

. Earphone output

. 2.0 Channels

. Power output 20W RMS

. Carrying haddle
Technical Information
. Output power 20W RMS
. Bivolt automatic
. Ac/DC: 127V- 220V

. Battery carrel

. Dimension: 
24 x 25 x 13cm
. Weight: 1,1Kg
Package Contents
. 1 Boombox
. 1 Power cable
. 1 User manual

1 ANO
año•year

GARANTIA

1 ANO
año•year

GARANTIA

GARANTIA: Este produto possui 1 ano de garantia a partir da data de venda. Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se 
apenas à troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente. This 
product is guaranteed for 1 year from the date of sale. Our responsibility under this warranty is limited to the exchange of any 
product that is defective in construction if used correctly. 

As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens,  foram aqui utilizadas 
como efeito ilustrativo. The brand names mentioned are trademarks of their respective manufacturers and, along with the images 
here were used as illustrative purpose.

SAC: (11) 3198.0004
Cobertura para todo o Brasil.

LEI Nº 11.291/06: O uso de equipamentos em potência superior a 85 
decibéis pode prejudicar a audição.
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