
Características
 Transmita música facilmente para as 

caixas de som
 Ouça a música que gosta sempre que 

quiser
 O Spotify Connect é uma maneira 

melhor de ouvir som em casa  
 Som de alta qualidade, 24 bits a 96 KHz, 

diretamente da nuvem
 Ouça música sem parar
 O Google Home é um aplicativo simples, 

fácil de confi gurar e permite controlar o 
som em vários ambientes

 Suporte a conexão de rede WiFi com 
dupla banda

 Reprodução de música através de 
Bluetooth ou plugue de 3,5 mm

Ouça milhões de músicas em caixas de som da mais alta qualidade.

As caixas de som com JBL Playlist vêm com Chromecast instalado. Assim, você pode 

transmitir música de seu aplicativo, estação de rádio ou podcast favorito para sua caixa de 

som usando dispositivos eletrônicos. As caixas de som podem ser controladas de qualquer 

ambiente da casa por smartphones ou outros dispositivos iOS ou Android como iPhone®, 

iPad®, Android™, laptops Mac® ou Windows®, ou Chromebook.

Caixa de som sem fi os com Chromecast embutido
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Especifi cações técnicas:
 Nome do produto: JBL Playlist
 Transdutores: woofers de 2 x 57 mm (2,25")
 Potência nominal: 2 x 15W RMS
 Resposta de frequência: 60Hz a 20 kHz (-6 db)
 Relação sinal-ruído: >80dB
 Conexões de entrada: Wi-Fi, Bluetooth® e Aux
 Dimensões do produto (L x P x A): 316 mm 

(12,4") x 147 mm (5,8") x 131 mm (5,2")
 Dimensões da embalagem (L x P x A):

350 mm (13,8") x 240 mm (9,4") x
140 mm (5,5")

 Peso: 1120g
 Fonte de alimentação:

100 a 240 V ~50/60 Hz, 30 Watts
 Consumo de energia no modo de repouso: 

<2,0 Watts
 Bluetooth® versão 4.2 
 Intervalo de frequência do transmissor 

Bluetooth®: 2402 a 2480 MHz
 Potência do transmissor Bluetooth®: < 4 dBm
 Modulação do transmissor Bluetooth®:

GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK
 Alcance do transmissor Wi-Fi 5G:

5,150 a 5,350 GHz, 5,470 a 5,725 GHz, 
5,725 a 5,825 GHz

 Alcance do transmissor Wi-Fi 5G:
<20 dBm (EIRP)

 Modulação Wi-Fi 5G: OFDM, DSSS, QPSK, 
16QAM, 64QAM e 256QAM

 Compatibilidade de rede Wi-Fi 5G:
IEEE 802.11 n/ac

 Intervalo de frequência do transmissor 
Wi-Fi 2.4G: 2412 a 2472 MHz (banda ISM a 
2,4 GHz com 11 canais para EUA e 13 canais 
para Europa e outros locais)

 Potência do transmissor Wi-Fi 2.4G: 
<20 dBm (EIRP)

 Modulação Wi-Fi 2.4G: OFDM, DSSS, DBPSK, 
DQPSK, CCK, 16QAM e 64QAM

 Compatibilidade com rede Wi-Fi 2.4G:
IEEE 802.11b/g/n

Características e benefícios 
Transmita música facilmente para as caixas de som
 O Chromecast vem embutido. Basta tocar no botão Cast de seus aplicativos favoritos para a caixa 
de som começar imediatamente a reproduzir o sinal. De qualquer lugar da casa, é possível buscar, 
reproduzir, pausar ou ajustar o volume das caixas de som.

Ouça a música que gosta sempre que quiser
São milhões de faixas dos melhores serviços de streaming, como Spotify, Pandora, Google Play™ 
Music, TuneIn e iHeartRadio. Se preferir, ouça os podcasts de notícias da NPR. Adicionamos 
continuamente novos aplicativos para levar a você cada vez mais opções de música, estações de 
rádio online e podcasts. Para saber mais, acesse https://www.google.com/cast/apps/.

O Spotify Connect é uma maneira melhor de ouvir som em casa  
Ouça o Spotify nas suas caixas de som, no laptop ou na TV usando o aplicativo Spotify como controle 
remoto. A Playlist pode ser ativada instantaneamente na própria caixa de som com o One Touch. 

Som de alta qualidade, 24 bits a 96 KHz, diretamente da nuvem
O Chromecast transmite o sinal diretamente da nuvem para você obter a melhor qualidade de som. 
Ouça o som cristalino, exatamente como foi criado pelos artistas.

Ouça música sem parar
 Com o Chromecast instalado, você pode continuar usando o celular enquanto a música é transmitida. 
Atenda ao telefone, jogue um jogo, envie mensagens de texto ou até saia do ambiente sem precisar 
interromper a música das caixas de som ou gastar a bateria.

O Google Home é um aplicativo simples, fácil de confi gurar e permite controlar o som em 
vários ambientes
Com o Google Home, você pode confi gurar o sistema e controlar a reprodução de som em vários 
ambientes. O sistema vem com um guia passo-a-passo para você começar a usar o streaming 
rapidamente.

Suporte a conexão de rede WiFi com dupla banda
Suporta as mais avançadas tecnologias de rede doméstica e conexões WiFi de dupla banda (2,4 GHz 
e 5 GHz), produzindo uma conexão mais rápida, robusta e confi ável.

Reprodução de música através de Bluetooth ou plugue de 3,5 mm
Conecte qualquer dispositivo através de Bluetooth ou plugues de 3,5 mm.

Conteúdo da caixa:

Caixa de som sem fi os com JBL Playlist 

Guia de início rápido

Cabos de alimentação próprios para a região

Ficha de segurança e garantia

ESPECIFICAÇÕES DE ENERGIA:
Consumo de energia no modo de repouso:  2,0 Watts/hora
Obs: A JBL Playlist foi projetada para receber música por streaming Bluetooth 
ou Wi-Fi. Este produto foi projetado para estar sempre pronto para funcionar e 
começar a tocar imediatamente. A JBL Playlist cumpre a legislação de energia 
da União Europeia. O dispositivo entrará no modo de repouso (espera em rede) 
depois de 10 minutos sem funcionar. Nesse estado, ele pode ser reativado por 
Bluetooth ou Wi-Fi.

Caixa de som sem fi os com Chromecast embutido


