Totalt trådløse hovedtelefoner

Hold forbindelsen. Uden kabler.
Bliv ét med din musik og din verden. Når du ikke holdes tilbage af ledninger, kan du for alvor nyde
din yndlingsmusik med JBL Pure Bass. JBL TUNE 225TWS-ørestykkerne giver dig nem adgang
til både musik og opkald. Luk æsken op, og begynd at lytte. JBL TUNE 225TWS-ørestykkerne
parres øjeblikkeligt med din enhed, mens Dual Connect giver dig mulighed for at bruge enten ét
af ørestykkerne eller begge. Forlæng den komfortable lytteoplevelse med op til 25 batteritimer.
Find de JBL TUNE 225TWS-ørestykker, der matcher din stil, og vælg blandt de mange forskellige
farver.
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Totalt trådløse hovedtelefoner

Hvad er der i æsken:

Funktioner og fordele
Mærk bassen
JBL har gennem årtier leveret lyden til festivaler og koncerter over hele verden. Nu vækker JBL din
egen verden til live med den fantastiske Pure Bass-lyd.
Bliv fri for ledninger
Ledninger filtrer sammen i din taske, sidder fast i din jakke eller dit hår – og er i det hele taget bare
til besvær. Oplev frihed uden ledninger med de totalt trådløse JBL TUNE 225TWS øretelefoner.
Lyt længere
Med op til 25 batteritimer kan du lytte både dag og nat. Hold gang i din egen private koncert,
lige så længe du orker.
I ét øre eller begge
Venstre øre, højre øre, begge ører? Med Dual Connect kan du nemt vælge at lytte til musik eller
foretage opkald med enten ét eller begge ørestykker. Og batteriet løber aldrig tør, fordi kan du
oplade det ene ørestykke, mens du bruger det andet.
Hurtig parring
Takket være Googles teknologi til hurtig parring bliver dine Tune 225TWS forbundet til din Androidenhed i samme sekund, du tager dem ud af etuiet. Du kan også parre flere enheder ved blot at
trykke på enhedens skærm.
Find din stil
Hvad fungerer bedst for dig? Med 6 forskellige farver kan du finde det perfekte par ørestykker,
der nøjagtigt matcher din stil.
Elegant og praktisk opladningsetui
Ingen detalje er overladt til tilfældighederne. Opladningsetuiet til JBL TUNE 225TWS er lige så
gennemtænkt designet som de ørestykker, det rummer. Etuiets form er inspireret af natursten,
og den bløde overflade med buet låg åbnes hurtigt, så du får nem adgang til dine ørestykker.
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JBL TUNE 225TWS
Type-C USB-opladningskabel
Opladningsetui
1 x garanti/advarsler
1 x Lynguide/sikkerhedsark

Tekniske speciﬁkationer:
Enhedsstørrelse: 12 mm dynamiske enheder
Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
Følsomhed: 105 dB SPL
Maksimal SPL: 98 dB SPL
Mikrofonfølsomhed: -30 dBV ved 1 kHz/Pa
Impedans: 32 ohm
Bluetooth-sendeeffekt: <12 dBm
Bluetooth-sendermodulation: GFSK/
π/4DQPSK/ 8DPSK
Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,48 GHz
Bluetooth-profilversion: A2DP 1.3,
AVRCP 1.5, HFP 1.7
Bluetooth-version: 5
Batteritype (hovedtelefon): Litium-ion-batteri
(22 mAh / 3,85 V)
Batteritype (opladningsetui): Litium-ion-batteri
(410 mAh / 3,85 V)
Strømforsyning: 5 V 1,0 A
Opladningstid: <2 timer fra helt afladet
Musikafspilningstid med BT aktiveret:
Op til 5 timer
Samlet musikafspilningstid med
opladningsetui: Op til 25 timer
Vægt: 57 g
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