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APRESENTAÇÃO 
Obrigado por adquirir uma caixa de som JBL® L82 Classic 2-Way 
Há mais de 70 anos, a JBL produz equipamentos de som para salas de concerto, estúdios de gravação e cinemas no mundo 
inteiro. Somos a marca em que artistas e engenheiros de som mais confiam. A JBL 4310 é uma caixa de som profissional do 
tipo monitor de estúdio, que ajudou a produzir muitos dos álbuns mais populares das décadas de 60 e 70. Com base nesse 
produto consagrado, criamos, ainda na década de 70, a L100, uma caixa de som doméstica que se tornou o produto mais 
vendido da JBL. A L82 Classic é um modelo novo e atualizado, que reinterpreta o padrão JBL 8" 2-way em um sistema 
moderno inspirado na L100 Classic. 
A nova L82 Classic resgata o design consagrado das caixas de som JBL 2-way de 8", unindo a configuração clássica de 8” 
2-way com novos drivers, circuito de crossover, gabinete e outro recursos para garantir os mais altos padrões de desempenho 
esperados no século 21. Com design compacto, a L82 Classic possui transdutores JBL avançados, como o woofer cônico 
JW200PW-6 Pure Pulp e o tweeter JT025TI1 -4 Titanium. 
A L82 Classic produz som com excelente alcance dinâmico, contraste e clareza, volume encorpado e graves precisos e 
impactantes, proporcionando um desempenho melhor que os modelos JBL 2-way de 8" da década de 70. Com seu design 
moderno, a L82 Classic oferece alta resolução em todo o espectro sonoro, baixíssima distorção e imagem estéreo realista no 
eixo e na periferia. Assim, é uma espécie de “irmão menor” da L100 Classic. A L82 Classic certamente ganhará seu lugar 
como uma das melhores caixas de som do mundo. 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
• 2 caixas de som L82 Classic 
• 2 grelhas de espuma Quadrex 
• 1 Manual do Proprietário da L82 Classic 
INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO 
AVISO: Cada caixa de som L82 Classic pesa 13,2 kg (29 lb). Antes de colocar uma caixa em uma prateleira ou plataforma, 
verifique se o apoio é resistente o bastante para suportar o peso da caixa de som. 
Antes de decidir onde colocar as caixas de som, observe bem o ambiente e escolha cuidadosamente a posição, observando as 
orientações abaixo. 
• Evite colocar as caixas de som perto de amplificadores de alta potência, aquecedores ou outras fontes de grandes 

quantidades de calor. 
• Nunca coloque as caixas de som em locais úmidos ou empoeirados. 
• Nunca exponha as caixas de som à luz solar direta ou iluminação intensa. 
• Para obter melhores resultados, coloque as caixas de som 1,8 a 2,4 m (6 a 10 pés) afastadas uma da outra. Se a distância 

entre as caixas for maior, vire-as para a posição do ouvinte. 
• As caixas de som produzirão um palco sonoro estéreo mais preciso quando o ângulo entre o ouvinte e as caixas estiver 

entre 40 e 60 graus. 
• Geralmente, a saída de graves aumentará à medida que o alto-falante é movido mais perto de uma parede ou canto. Para 

obter o melhor desempenho, recomendamos que você coloque os alto-falantes a, pelo menos, 20 polegadas (50 cm) das 
paredes laterais. 

• A caixa de som produzirá a melhor imagem estéreo quando instalada na posição vertical. 
• A L82 Classic pode ser montada em suportes de metal JBL (modelo JS-80, vendido separadamente) que angulam a caixa 

de som para cima. 
• Se não for usados suporte, recomendamos posicionar as caixas de modo que os tweeters fiquem aproximadamente na 

altura do ouvido. 
 

1,8 a 2,4 m
 (6 a 8 pés)

Mín 50 cm (20 
polegadas)

40° a 60°

Posição do ouvinte
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CONEXÕES 
AVISO: Antes de fazer qualquer conexão, verifique se todos os componentes elétricos do sistema estão desligados, 
preferivelmente desconectados da rede elétrica. 
As caixas de som e os amplificadores possuem conectores 
positivos (“+”) e negativos (“-”). Os terminais da L82 
Classic possuem um código de cor: o terminal “+” é 
vermelho e o terminal “-” é preto, como mostrado na 
ilustração à direita. 
Ao encontrar uma voltagem positiva no terminal “+” 
(vermelho), a  L82 Classic acionará os alto-falantes 
impulsionando os cones para frente, na direção do 
ambiente. Recomendamos usar cabos de som de boa 
qualidade com código de polaridade. O lado do fio com um 
sulco ou outro indicador normalmente é considerada como 
de polaridade positiva (“+”). 
Para garantir a polaridade correta, conecte o terminal “+” da 
parte traseira do amplificador ou receiver ao terminal “+” 
(vermelho) das caixas de som e os terminais “-” um ao 
outro da mesma forma. Verifique os procedimentos de 
conexão no Manual do Proprietário do amplificador. 

Terminal 
negativo (-)

Terminal 
positivo (+)

 

CONEXÃO BÁSICA DE FIO ÚNICO 
Conecte o amplificador às duas caixas de som, conforme 
mostrado na figura abaixo. 
IMPORTANTE: Não inverta as polaridades — nunca 
ligue  “+” em “–” ou “–” em “+” — ao realizar as 
conexões. Isso prejudicará a imagem estéreo e o 
desempenho de graves. 
Os conectores da L82 Classic são folheados a ouro e 
aceitam diversos tipos de conectores, como fio nu, pinos 
chatos, pinos simples e pinos banana. 

Receiver ou amplificador 
(um canal) Painel de conectores 

da caixa de som  

USANDO FIO NU OU PINOS: 
IMPORTANTE: Não permita que os fios ou conectores (+) 
e (–) toquem um no outro ou no terminal oposto. Se os 
cabos se tocarem, isso pode causar curto-circuito e danificar 
o aparelho de som ou o amplificador. 

A. Desenrosque a 
tampa

B. Introduza o fio nu ou 
pino pelo orifício no pino

C. Aperte a 
tampa até fixar

 
USANDO CONECTORES TIPO FORQUILHA: 
IMPORTANTE: Não permita que as partes metálicas dos 
conectores (+) e (–) toquem uma na outra ou no terminal 
oposto. Se essas peças se tocarem, isso pode causar 
curto-circuito e danificar o receiver ou o amplificador. 

A. Desenrosque a 
tampa

B. Introduza a 
forquilha em torno 
do pino

C. Aperte a tampa 
até fixar

 
USANDO PINOS BANANA: 

A. Desenrosque a 
tampa

B. Introduza o pino banana 
no orifício da tampa  
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CONTROLES E AJUSTES 
A L82 Classic possui ajustes no painel frontal que permitem 
equilibrar o nível do tweeter (HF) em relação ao do woofer. 
Esses controles permitem adaptar o som da caixa à acústica 
do ambiente ou às suas preferências. Para fazer o ajuste, 
recomendamos começar na posição padrão “0 dB”. A 
configuração correta é aqueia que produz o melhor som no 
ambiente escolhido. 
Assim como ocorre na maioria das caixas de som, as 
suspensões dos drivers da L82 Classic levam algumas 
semanas para se adaptarem e produzirem o melhor som. 
Durante este período, o equilíbrio com o tweeter pode 
mudar. Por isso, recomendamos reajustar os controles do 
tweeter após esse período. 
OBSERVAÇÃO: A etiqueta no painel de controle frontal 
vem com um filme plástico protetor, que pode ser retirado. 

Controle 
do 

tweeter

 

 
 
CUIDADOS COM OS SEUS ALTO-FALANTES 
• Limpe o gabinete com um pano limpo e seco para remover a poeira. Não use pano úmido ou papel, ou o acabamento do 

gabinete poderá ficar embaçado. 
• Nunca use líquidos voláteis como benzeno, tíner ou álcool no gabinete. Nunca aplique inseticida perto do gabinete. 
• Para remover o pó da grelha de espuma, use um aspirador de pó de baixa sucção. 
• Nunca lave a grelha com água 
• Se os cones do woofer estiverem empoeirados, limpe-os cuidadosamente com um pincel macio e seco. Não use pano 

úmido. 
• Nunca toque no domo do tweeter. 
 
ESPECIFICAÇÕES 
Tipo de sistema Caixa de som 2-way de estante 
Woofer Cone Pure Pulp de 8 polegadas / 200 mm (JW200PW-6) 
Tweeter 1 polegada (25 mm) com domo de titânio e borda flexível (JT025TI1 -4) 
Impedância 8 ohms 
Potência recomendada para o amplificador: 25 a 150 Watts RMS 
Frequência de crossover 1.7 kHz 
Sensibilidade (2,83 V/m): 88 dB 
Resposta de frequência 44 Hz a 40 kHz (-6 dB) 
Controles Atenuadores dos drivers HF 
Tipo de conector Conectores de cinco pinos folheados a ouro 

Acabamento Gabinete com revestimento de nogueira e grelha de espuma Quadrex (opções 
preto, laranja queimada ou azul-escuro) 

Dimensões (com grelha) (A × L × P) 472,8 mm x 281 mm x 315,5 mm  
(18,61" × 11,06" × 12,42") 

Peso (com grelha) 13,2 kg (29 lb) cada unidade  
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Visite nosso site:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HARMAN International, Incorporated 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 EUA 
www.jblsynthesis.com 
© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos os direitos reservados. 
JBL é marca registrada da HARMAN International Industries, Incorporated, registrada nos Estados Unidos e/ou em outros 
países. 
As características, as especificações e o aspecto físico estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. 
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