
Características
 Transmissão sem fio via Bluetooth

 Carregador USB

 Classificação IPX5 à prova d’água

 Base de integração ao espelho

 Botões grandes

 Materiais para o seu Estilo de Vida

Melhore a sua experiência de passeio com o JBL Cruise. 

O JBL Cruise é um sistema de áudio integrado, especialmente projetado para as 

necessidades dos proprietários de motocicletas e scooters. Muito mais seguro do que os 

fones de ouvido intra-auriculares, o Cruise oferece mais prazer por litro. Reproduz música 

com facilidade usando qualquer dispositivo com Bluetooth ativado e é carregado através 

de uma porta USB integrada. Um par de transdutores de 65  mm, alimentados por um 

amplificador digital integrado, produz experiência de show como nenhum outro.  Toda essa 

tecnologia e desempenho está embutida em um pacote com classificação IPX5, fácil de 

operar usando luvas, que serve em quase todas as motocicletas e scooters usando a nossa 

base JBL de integração no espelho, pendente de patente. E para o condutor que gosta de 

personalizar, o Cruise pode ser facilmente pintado para combinar com o seu estilo. 

Sistema de áudio via Bluetooth montado no guidão 

CRUISE
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Conteúdo da caixa:
JBL Cruise
Manual de início rápido

Especificações técnicas:
	Transdutor: 2 x 65 mm
	Potência nominal: 2 x 5W
	Resposta de Frequência: 90 Hz a 15 KHz
	Relação sinal/ruído: > 80 dB
	Versão Bluetooth: 3.0
	Suporte: A2DP V1.2, AVRCP V1.4
	Multi-pontos (até 2 telefones)
	Dimensões (A x L x P):  

101 mm x 123 mm x 147 mm
	Peso: 1215 g

Características e benefícios 
Transmissão sem fio via Bluetooth
Desfrute de uma experiência sem fio da JBL via Bluetooth.

Carregador USB
5V, saída de energia de 1A para carregar smartphones via USB.

Classificação IPX5 à prova d’água
Para uso externo, não há necessidade de se preocupar com a previsão do tempo.

Base de integração ao espelho
Suporte universal para montagem no guidão, adequado para quase todos os tipos de motos e 
scooters.

Botões grandes
Botões facilmente operados, mesmo usando luvas.

Materiais para o seu Estilo de Vida
A unidade de metal e plástico durável pode ser facilmente pintada para combinar com o estilo do 
motorista.
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