Caixa De Som Portátil Mini Xtreme
Wireless Bluetooth 40w Jb
R$ 99,00
Xtreme Mini Caixa De Som Wireless Portátil Bluetooth
==============================================================
COMPRAR AQUI https://bit.ly/2Eknixk
==============================================================
==============================================================
DETALHES DO PRODUTO
==============================================================
- Temos o Produto à pronta entrega
- Produto está disponível nas opções: Azul, Preto, Verde, Vermelho e Cinza
- Xtreme é uma caixa de som bluetooth Wireless Bluetooth 40W portátil extremamente
poderosa que conta com quatro transdutores ativos e dois radiadores passivos ,
proporcionando até 10 horas de som continuo de alta qualidade áudio estéreo. Além
disso, apresenta entrada usb para recarregar seus dispositivos móveis e materiais de
alta qualidade com laterais emborrachadas que fazem com que ele seja á prova de
respingos d' água , sem contar o conforto para atender chamadas de seu smartphone ou
tablet, pois possui sistema inteligente anti ruído para proporcionar som limpo e de
qualidade até mesmo nas ligações. Nova tecnologia Connect+ que permite conectar até
dois dispositivos com a mesma tecnologia ou até três usuários diferentes que utilizem
seus smartphones ou tablet na mesma caixa bluetooth , de forma alternada . Não perca
mais tempo compre agora a caixa de som Xtreme Mini a mais moderna do momento e
compartilhe a melhor experiência sonora com seus amigos.
==============================================================
FORMA DE ENVIO
==============================================================
- Veja o custo do frete localizando a ferramenta logo abaixo do preço do produto
Você também pode entrar em contato conosco enviando uma pergunta logo abaixo
==============================================================
FORMA DE PAGAMENTO
==============================================================
- Pague com segurança - Aceitamos Mercado Pago
- Cartão ou boleto? Não fique na dúvida! Com Mercado Pago você escolhe
- Compre Parcelado com o Melhor Meio de Pagamento!
- Não fique na dúvida! Pague com Mercado Pago
- A melhor forma de comprar online
- Promoção por tempo limitado, Aproveite!
- A sua compra Protegida pelo Mercado Pago que oferece o programa Compra
Garantida
- Proteção contra defeitos, extravios ou produto diferente do anunciado.

- COMPRE E GANHE GARANTIA E QUALIDADE

Informações do Anúncio
País: Brasil
Estado: RJ
Cidade: Rio de Janeiro

