
Boombox

Embalagem

LEI Nº 11.291/06:

O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

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.

www.multilaser.com.br /OficialMultilaser@Multilaser_BR/multilaser

Características:

. Caixa de som portátil

. Bluetooth

. Rádio FM

. Entrada Auxiliar P2 3.5mm

. Entrada USB

. Entrada para cartão de memória

. Som alto e potente

. Reforço de graves

. Alça para transporte

. Bateria recarregável 

Informações Técnicas:

. Potência: 20W RMS

. Driver: 4' pol + 2* 2'pol

. Frequência de resposta:

20Hz- 20KHz

. Sensibilidade: 88Db

. Impendância: 4 Ohms

. Bateria: 1000 maH

. Tempo tocando: 4-5 horas

. Tempo carreagando: 3 horas

  Dimensões:

. Diâmetro: 14cm

. Comprimento: 26cm

. Peso: 1,2 kg

Conteúdo da Embalagem

. 1 Caixa de som portátil

. 1 Manual de instruções

. 1 Alça de transporte
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O formato cilíndrico da Bazooka Bluetooth proporciona maior 
acústica interna, possui1 subwoofer e 2 tweeters para realçar 
sons graves e agudos.

DESIGN CILINDRÍCO 

CONECTIVIDADE BLUETOOTH
Sincronize a playlist do seu smartphone em qualquer lugar,
dispense o uso de cabos!
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