
 

Sony aposta em caixas de som portáteis à prova d’água e poeira 

com longa duração de bateria  

Dispositivos combinam efeitos sonoros exclusivos, interatividade e conectividade para 

levar mais diversão à experiência do usuário 

São Paulo, 16 de maio de 2018 – De olho em um mercado que apresenta ascensão 

constante e que deve crescer 14% em relação a 2017, a Sony Brasil traz ao país as recém 

lançadas caixas de som portáteis totalmente à prova de água, poeira e outros resíduos, 

como a lama. Isso é possível graças à certificação IPX67, que permite ao aparelho ser 

mergulhado e até lavado, sem causar problemas no funcionamento. Além disso, a marca 

aposta na inédita função Party Booster, pela qual o consumidor pode criar efeitos 

sonoros por meio de batidas nos dispositivos. 

 

“Em geral, os millennials são o principal público desta categoria. Nossas pesquisas 

apontam que, a cada 100 pessoas que utilizam uma caixa de som portátil para ouvir 

música, 31 possuem até vinte anos e, 39, até trinta”, explica Marcelo Gonçalves, gerente 

de Marketing e Comunicação da Sony Brasil. “No Brasil, o mercado acompanha essa 

tendência e a demanda não para de crescer. Pensando nisso, decidimos investir 

fortemente em novas tecnologias para este tipo de produto”, adiciona. 

Todos os aparelhos são Bluetooth com NFC, com o objetivo de oferecer ainda mais 

comodidade e facilitade ao consumidor. Possuem ainda a tecnologia Extra Bass que 



 

proporciona graves mais potentes, iluminação em led e equalização de som, que podem 

ser totalmente controladas pelo smartphone, por meio do aplicativo Sony Music Center. 

Dentre as principais características da nova linha, estão: 

Party Booster 

Basta tocar em partes do aparelho para fazer diferentes sons – como de bateria 

eletrônica, bumbo, cowbell ou até mesmo customizar entre outras 11 opções no APP. 

Também é possível controlar o volume desses sons, apenas variando a intensidade do 

toque no aparelho. 

 

Wireless Party Chain 

Por meio dessa tecnologia, é possível conectar até 100 caixas de som da marca de 

qualquer modelo, para que as luzes sejam sincronizadas e cada uma das caixas possa 

atingir o volume máximo. 

 

Sony Music Center 

É possível controlar a festa diretamente da pista. Com o aplicativo, o usuário pode 

selecionar listas de reprodução, próximas músicas, mudar os padrões de iluminação e 

equalização de som. 

 

SRS-XB21 

Essa caixa de som portátil possui autonomia de bateria de até 12 horas de duração, 

certificação IPX67 e as tecnologias Extra Bass, Wireless Party Chain e Party Booster, além 

da iluminação que pode ser acionada para dançar conforme a música. Será 

comercializada a partir de julho, nas cores preta, vermelha e azul.  

 

  



 

SRS-XB31 

Com até 24 horas de autonomia de bateria, a SRS-XB31 

entrega um som surpreendente com alta pressão sonora. As 

tecnologias Party Booster e Wireless Party Chain também 

estão presentes neste aparelho, que possui a mesma 

certificação IPX67, a tecnologia Extra Bass e luzes LED para 

acompanhar a batida. Além disso, o produto possui uma 

saída Power USB, que permite o usuário utilizar a XB31 para 

carregar o seu celular.  

 

SRS-XB41 

Com bateria de longa duração, que permite ao usuário uma 

utilização ininterrupta de até 24 horas, essa caixa de som 

portátil emite um som incrível e possui a certificação IPX67. 

Além disso, os sistemas de interação Party Booster, 

Wireless Party Chain e a tecnologia Extra Bass intensificam 

a experiência do consumidor. Essa caixa de som possui 

luzes, que podem ser ativadas para dançar conforme a 

batida e ainda efeitos de DJ que podem ser personalizados 

pelo aplicativo Fiestable da Sony. Estará disponível nas 

cores preta e vermelha.  

 

Previsão de disponibilidade de toda a linha em junho. Para mais informações sobre a 

linha, acesse: http://bit.ly/sony-caixasdesom 
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