
WONDERBOOM 2

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

• Caixa de som Bluetooth® WONDERBOOM 2.
• Alça (fixada ao produto).
• Cabo USB.
• Guia de início rápido (impresso dentro da caixa).
• Garantia de 2 anos do fabricante.

RECURSOS

• Som surpreendentemente de 360º. 
Agora, com outdoor boost.

• IP67: à prova d’água, poeira e flutua.
• Bateria com até 13 horas de autonomia.
• Pareie duas WONDERBOOM para ter 

uma festa com mais volume.
• Pareie duas WONDERBOOM 2 para som 

mono ou estéreo.

MELHORE O SOM AO AR LIVRE
Ultimate Ears WONDERBOOM 2 é uma caixa de som portátil que 
oferece um som surpreendente — em qualquer lugar. Saindo? 
Use o novo recurso Outdoor Boost para obter um áudio mais 
nítido e mais alto, especialmente desenvolvido para ser ouvido ao 
ar livre. Com 13 horas de bateria, ela vai durar até o amanhecer. 
Possui classificação de IP67, por isso, é realmente impermeável e 
à prova de poeira. E também flutua! Além disso, você pode parear 
duas caixas de som WONDERBOOM 2 para obter som estéreo ou 
mono ainda mais alto. É seu parceiro de banho, seu colega de 
vôlei de praia e o sucesso de sua próxima festa na piscina.



CONEXÃO SEM FIO
•

• Conecte até três dispositivos de origem 
ao mesmo tempo. 

• Reprodução sem fio (stream) em
2 WONDERBOOMs com uma única origem.

• Pareie com sua WONDERBOOM de
geração antiga (somente som mono).

• Para reprodução de áudio: smartphones,
tablets e outros dispositivos compatíveis
com Bluetooth® e Bluetooth® (Advanced
Audio Distribution Profile (A2DP).

DIMENSÕES
•

SOM
• Som em 360º.

• Nível máximo de som: 86 dBC (normal)

• Drivers: dois drivers ativos de 40 mm
e dois radiadores passivos de
46,1 mm x 65,2 mm.

BATERIA
• Bateria de íon de lítio recarregável com

duração de até 13 horas entre cargas com
micro USB*.

• Tempo de carregamento: 2,6 horas (com
adaptador de conformidade BC1.2).

• À prova d'água e de poeira IP67: pode ser
imerso em água com profundidade de até
1 m por até 30 minutos.

*A duração da bateria pode variar de acordo com o uso, as configurações e as condições ambientais.
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ESPECIFICAÇÃO DA EMBALAGEM

Caixa primária Caixa master

620 g 5.000 g
13,2 cm 27,3 cm
11,5 cm 24,3 cm
11,8 cm 25,4 cm

1,79124 dm3 0,01685 m3

1 n/a
0 n/a
8 1

Código do produto (EAN-13) (SCC-14)

984-001554 097855149299 10097855149296

984-001555 097855149305 10097855149302

984-001556 097855149312 10097855149319

984-001557 097855149329 10097855149326

Peso
Comprimento 
Largura
Altura/profundidade 
Volume
1 caixa primária
1 caixa intermediária 
1 caixa master

DEEP SPACE BLACK

CRUSHED ICE GREY

RADICAL RED

BERMUDA BLUE

JUST PEACH 984-001558 097855149336 10097855149333
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