Helt trådlösa in-ear-hörlurar

Ren bas – inga kablar.

Funktioner

Inga sladdar. Inget krångel. Vi introducerar de helt sladdlösa JBL TUNE 120TWS. De har en

JBL Pure Bass-ljud

färgstark design och ett högtalarelement på 5,8 mm som ger ett kraftfullt JBL Pure Bass-

Helt trådlösa

ljud. Öronsnäckorna och det bärbara och elegant designade laddningsfodralet som ingår

Stereosamtal med handsfree-funktion

ger tillsammans 16 timmars obegränsad musikalisk njutning. De har en ergonomisk form

4 timmars uppspelning för öronsnäckor
+ 12 timmars reservladdning från
laddningsfodralet

och är behagliga att ha på sig även om man lyssnar länge. De är utrustade med intuitiva
och praktiska kontroller som är praktiskt placerade på varje öronsnäcka, inklusive enkel
åtkomst till både Siri och Google Now med en enda knapptryckning.

Prisvärd och stilren design

Helt trådlösa in-ear-hörlurar

Funktioner och fördelar

Detta ﬁnns i lådan:

JBL Pure Bass-ljud
Högtalarelementet på 5,8 mm med JBL Pure Bass-ljud levererar ett kraftfullt bastryck till alla dina
spellistor.

TUNE 120TWS
Laddningskabel
Örontoppar i tre storlekar (S, M, L)
1 x garantisedel/varning (W/!)
1 x snabbguide/säkerhetsblad (S/!)

Helt trådlösa
Upptäck friheten med en trådlös livsstil när du är på språng. Nu kan du lyssna på musik, hantera
dina samtal eller utföra ett träningspass utan att bekymra dig över trassliga sladdar som begränsar
dina rörelser.
Stereosamtal med handsfree-funktion
Missa aldrig ett samtal när du pendlar eller tränar. Hörlurarna har intuitiv styrning för stereosamtal
med handsfree-funktion och praktiskt placerade knappar. Anslut till Siri eller Google Assistent med
en enkel knapptryckning.
4 timmars uppspelning för öronsnäckor + 12 timmars reservladdning från laddningsfodralet
Dina lyssningsbehov uppfylls från dagens start ända fram till läggdags. Om det inte räcker, kan du
koppla öronsnäckorna till det elegant utformade bärbara laddningsfodralet i bara 15 minuter och få
en extra timmes speltid.
Prisvärd och stilren design
Flera livliga färger kommunicerar att du tar din stil lika seriöst som din musik.
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Tekniska speciﬁkationer:
Elementstorlek: 5,8 mm dynamiska element
Elementkänslighet på 1 kHz/1 mW: 96 dB
Intervall för dynamisk frekvensåtergivning:
20 Hz–20 kHz
Maximal ineffekt: 15 mW
Impedans: 14 ohm
Bluetooth-version: 4.2
Bluetooth-sändareffekt: 0~10 dbm
Bluetooth-sändarmodulering: GFSK, π/4
DQPSK och 8DPSK
Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz–2,48 GHz
Bluetooth-profiler: A2DP 1.3 AVRCP
1.5 HFP 1.6
Batterityp: Litiumjonbatteri (85 mA/3,7 V)
Laddningstid: <2 timmar från tom
Musikspeltid med BT på: 4 h
Vikt: 73 g
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