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Bawa dan mainkan.

JBL GO 2 adalah speaker Bluetooth tahan air berfitur lengkap yang siap menemani ke 

mana pun Anda pergi. Putar musik Anda secara nirkabel dengan Bluetooth hingga 5 jam 

tanpa henti dengan kualitas musik khas JBL. Dengan desain IPX7 terbaru yang dikenal 

tahan air, GO 2 memberi kesempatan kepada pecinta musik untuk membawa speaker 

mereka ke kolam renang atau ke pantai. GO 2 juga menawarkan pengalaman panggilan 

telepon yang jernih dengan speakerphone yang mampu meredam kebisingan. Dibekali 

desain yang ringkas dengan 12 pilihan warna menarik, GO 2 sudah pasti menambah kesan 

bergaya yang Anda miliki.
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Isi Kotak:
1 x JBL GO 2
1 x Kabel Micro USB untuk pengisian daya
1 x Panduan Singkat
1 x Lembar panduan keselamatan
1 x Kartu garansi 

Spesifikasi Teknis:
		Versi Bluetooth: 4.1

		Dukungan: A2DP V1.2, AVRCP V1.5 HFP 
V1.5, HSP V1.2

		Transduser: 1 x 40mm

		Daya keluaran: 3,1W RMS

		Respons frekuensi: 180Hz – 20kHz

		Rasio antara sinyal dan derau: ≥80dB 

		Jenis baterai: Polimer ion-litium 
(3,7V; 730mAh)

		Masa pengisian daya baterai: 2,5 jam

		Lama memainkan musik: hingga 5 jam 
(bervariasi tergantung tingkat volume dan 
konten audio)

		Dimensi (P x L x T): 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)

		Berat: 184g

		Daya transmitter Bluetooth: 0-4dBm 

		Frekuensi transmitter Bluetooth: 
2,402–2,480 GHz

		Modulasi transmitter Bluetooth: 
GFSK/DQPSK/8DPSK

Fitur dan Keunggulan 

Pengaliran Bluetooth nirkabel
Mengalirkan suara berkualitas tinggi secara nirkabel dari ponsel pintar atau tablet Anda.

Waktu putar 5 jam
Baterai isi ulang Li-ion yang terintegrasi mendukung waktu putar hingga 5 jam.

Desain tahan air
Pelindung IPX7 tahan air menjadikan GO 2 sempurna untuk pengalaman mendengarkan musik 
di tepi pantai atau kolam renang tanpa khawatir.

Speakerphone
Nikmati panggilan konferensi yang jernih melalui speaker Anda dengan speakerphone bebas 
kebisingan.

Input kabel audio
Jangan khawatir jika tidak ada Bluetooth® yang tersedia, cukup pasang kabel audio ke 
speaker dan nikmati musik Anda.
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