Leve a música com você
Sony lança caixas de som portáteis com foco em mobilidade, qualidade de som e
design arrojado
São Paulo, 26 de julho de 2016 – De olho no público que adora música, cores e
novidades, a Sony Brasil lança dois produtos que unem mobilidade, alta qualidade de
som e design arrojado: as caixas de som portáteis SRS-XB2 e a SRS-XB3. Os aparelhos
são compactos e ultraleves, podendo ser levados na mochila ou bolsa para qualquer
lugar.
Entre os principais diferenciais estão a
reprodução de arquivos sem a necessidade
de fios (via Bluetooth com NFC*, com uma
distância de até 10 metros entre os
equipamentos) e a autonomia de bateria
interna – de até 12 horas com a SRS-XB2 e
até 24 horas de uso com a SRS-XB3. Isso
possibilita a utilização das caixinhas mesmo
sem tomadas por perto, em locais como
SRS-XB2
campings, praias e parques por um longo
período, sem preocupações. Além disso, é
possível até carregar a bateria do smartphone com a energia armazenada na entrada
traseira do modelo SRS-XB3.
As caixas de som portátil agregam
toda a qualidade de som
assegurada pela marca, com graves
intensos, agudos super nítidos e
muita pressão sonora. Para
adicionar impacto às músicas, basta
apertar o exclusivo botão Extra
Bass e começar a dançar. Essa
tecnologia realça as frequências
mais baixas para obter sons graves
mais profundos e impactantes. Para
aumentar a festa, você pode conectar duas caixas via Bluetooth, dobrando a potência
para sonorizar o ambiente ou usar os dois aparelhos em estéreo.
SRS-XB3

Perfeitos para todos os ambientes e momentos, elas também combinam com a
decoração de quartos e escritórios - ou de cozinhas e banheiros, já que são resistentes
a água, para você não se preocupar com nada além de curtir suas músicas preferidas.
Os equipamentos também podem reproduzir músicas diretamente via smartphone,
tablet, notebook ou outra fonte de áudio pela entrada auxiliar (com cabo)**. E como
possuem microfone embutido, é possível até atender ligações telefônicas no viva-voz
do aparelho; para facilitar ligações em reuniões de trabalho, ou mesmo, atender as
chamadas sem a necessidade de segurar o smartphone.

FICHA TÉCNICA
SRS-XB2
Tecnologia Extra Bass
Potência: 20W com driver de 42mm

SRS-XB3
Tecnologia Extra Bass
Potência: 30W com driver de 48mm

Reprodução: USB, Bluetooth comNFC
Resistente à água
Tamanho: 1,91 x 6,2 x 6,5 cm

Reprodução: USB, Bluetooth comNFC
Resistente à água
Tamanho: 2,11 x 8,0 x 8,3 cm

Peso: 480g
Duração da bateria: 12 horas

Peso: 930g
Duração da bateria: 24 horas

Cores: azul, vermelha, preta
Lançamento: outubro

Cores: preta
Lançamento: outubro

*A tecnologia NFC (Near Field Communication) elimina a necessidade de executar
sequências de configuração para estabelecer a conexão Bluetooth entre os aparelhos.
Basta tocar no dispositivo habilitado para NFC na caixa de som para obter uma
conexão contínua rápida e, em seguida, iniciar a transmissão de sua coleção de
músicas. Para conexão com aparelhos sem NFC, basta pressionar o botão Pairing na
caixa Bluetooth XB2 ou XB3 por alguns segundos para encontrar o respectivo
aparelhoexecutar o pareamento Bluetooth® em seu dispositivo normalmente.
** Cabo P2 não fornecido.
CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CONSUMIDOR SONY:
4003-SONY (7669) (capitais e regiões metropolitanas, exceto Rio de Janeiro)
0800-880SONY (7669) (demais localidades brasileiras e estado do Rio de Janeiro)
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