
Som potente, agora portátil.

A JBL Xtreme é a mais avançada caixa de som portátil com Bluetooth, que produz som estéreo 

arrasador e potente com quatro transdutores ativos e dois JBL Bass Radiators externos. Com 

sua poderosa bateria de íon de lítio de 10.000 mAh, essa caixa reproduz som por até 15 horas e 

vem com duas saídas USB para carregar outros dispositivos. Assim, você poderá ouvir a música 

de que gosta e manter seus dispositivos funcionando por quanto tempo precisar. Você pode 

confi ar na JBL Xtreme para levar a emoção aonde quiser, em ambientes externos ou internos, 

na beira da piscina ou em um churrasco. A JBL Xtreme está disponível nas cores preto, azul e 

vermelho. A Xtreme também possui viva-voz com cancelamento de ruídos e ecos, que reproduz 

teleconferências com nitidez, e o exclusivo JBL Connect, que se conecta sem fi os a outras 

caixas com JBL Connect para expandir ainda mais a sonoridade.

Características
 Streaming Bluetooth sem fi o
 Bateria recarregável de alta capacidade 

com 10.000 mAh
 Viva-voz
 À prova de respingos
 JBL Connect
 Material resistente para acompanhar seu 

estilo de vida
 Radiador de graves JBL
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Caixa de som portátil com Bluetooth

Especificações técnicas:
 Versão Bluetooth®: 4.1

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

 Transdutor: Woofer 2 x 63 mm;

 Tweeter: 2 x 35 mm

 Potência nominal: 2 x 20 W Bi-amp 
(modo AC)

 Resposta de frequência: 70 a 20 kHz

 Relação sinal-ruído: >80 dB

 Fonte de alimentação: 19 V a 3 A

 Tipo de bateria: Polímero e íon de lítio (37Wh)

 Tempo de carga da bateria: 3,5 horas

 Tempo de reprodução de música: 
Até 15 horas, dependendo do volume 
e do tipo de som

 Saída USB única: 1 x 2 A

 Duas saídas USB: 2 x 1 A

 Potência do transmissor Bluetooth®: 0-4 dBm

 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): 126 x 283 x 122 mm

 Peso: 2.112 g

Características e benefícios
Streaming Bluetooth sem fio
Conecte até três smartphones ou tablets sem fios à caixa de som. A caixa poderá usar o sinal de 
qualquer um dos dispositivos para gerar um som estéreo potente e arrasador.

Bateria recarregável de alta capacidade com 10.000 mAh
Bateria de íon de lítio recarregável, que suporta até 15 horas de reprodução e pode carregar 
dispositivos por duas portas USB.

Viva-voz
Atenda chamadas com total nitidez usando esta caixa de som com viva-voz e cancelamento de ecos 
e ruídos.

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

JBL Connect
Construa seu próprio ecossistema conectando várias caixas com JBL Connect para criar uma 
experiência acústica mais ampla.

Material resistente para acompanhar seu estilo de vida
Com seu gabinete de tecido durável e borracha resistente, a caixa de som resistirá a todas as suas 
aventuras.

Radiador de graves JBL
Ouça os graves, sinta os graves, veja os graves. Os dois radiadores passivos externos demonstram 
o quanto esta caixa é potente.

Conteúdo da caixa

1 x JBL XTREME 1 x Guia de início rápido
1 x Adaptador de alimentação 1 x Ficha de segurança
1 x Alça 1 x Cartão de garantia


