Totalt trådløse øretelefoner

Trendy øretelefoner med livagtig lyd og utallige tilslutningsmuligheder.
Bevæg dig frit med ørepropper, der følger dig overalt. Hold forbindelsen uden at være
bundet til ledninger. Uanset om du stiller ind fra en Android- eller en iPhone-enhed, har JBL
TUNE 220TWS dig dækket med totalt trådløs teknologi. Bare lad op, og kom i gang. Disse
ergonomiske trådløse propper er i en klasse for sig. Nyd komforten med op til 19 timer
af den berømte JBL Pure Bass lyd, du ikke finder andre steder. Skift problemfrit mellem
opkald, musik og din stemmeassistent. Med metallisk finish, soft-touch-lakering og et
udvalg af både klassisk hvid og trendy farver bliver dit par lige så unikt og stilfuldt som dig.

Funktioner
JBL Pure Bass
19 timers kombineret afspilning:
Lyden stopper aldrig
Hold forbindelsen - drop kablerne
Nem kontrol på farten
Håndfri og problemfri stereoopkald
Løft din stil
Designet til brug hele dagen
Slank og praktisk lade-etui

Totalt trådløse øretelefoner

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

JBL Pure Bass
JBL TUNE 220TWS ørepropperne hæver sig højt over gennemsnittet med enestående lyd.
Nyd kraften fra 12,5 mm enhederne, der leverer ægte JBL Pure Bass-lyd.

JBL TUNE 220TWS øretelefoner

19 timers kombineret afspilning: Lyden stopper aldrig
Find din groove og bliv i den. Disse ørepropper giver dig op til 3 timer nonstop-lyd,
plus yderligere 16 timer fra opladerboksen i lommeformat.

1 x garantibevis / advarselsark

Hold forbindelsen - drop kablerne
Ingen irriterende ledninger, ingen sammenfiltringer. Bare din musik, når og hvor du vil have
den, både på iPhone og Android-enheder. Øretelefonerne følger dig overalt med trådløs musik
og håndfri opkald.

Tekniske speciﬁkationer:

Ladekabel micro-USB
Oplader-etui
1 x lynguide / sikkerhedsblad

Enheds-størrelse: 12 mm dynamisk enhed
Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
Følsomhed: 105 dB SPL

Nem kontrol på farten
Skift fra spilleliste til opkald til stemmeassistent - uden at misse et beat. Med de praktiske
knapper på højre og venstre øreprop kan du skifte nummer, afspille, pause, aktivere
stemmestyring og modtage opkald. Du har kontrollen - hele vejen.

Maksimum SPL: 98 dB SPL

Håndfri og problemfri stereoopkald
At besvare et opkald midt i en sang behøver ikke afbryde dit flow. Skift frem og tilbage med et
tryk på ørestykket, og nyd håndfri samtaler i stereo helt uden mislyde.

Bluetooth-sendemodulation: GFSK/
π/4DQPSK/ 8DPSK

Løft din stil
De er små i størrelse, men wow-faktoren er stor - med strømlinet metal-finish og soft-touchlakering. Vælg mellem klassisk hvid eller en række trendy og klassiske farver, der matcher
din stil.

Bluetooth-profil version: A2DP 1.3,
AVRCP 1.5, HFP 1.6

Designet til brug hele dagen
Du får lyst til at beholde dem i ørerne uafbrudt - og takket være det behagelige ergonomiske
design kan du gøre netop dette. JBL TUNE 220TWS ørepropperne er udformet, så de kan
bruges dagen lang.
Slank og praktisk lade-etui
Ingen detalje er overladt til tilfældighederne. Oplader-etuiet til JBL TUNE220TWS er lige så
gennemtænkt designet som ørepropperne. Den bløde form er inspireret af strandsten, og det
buede låg popper op, så du får hurtig adgang til dine propper.
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Mikrofonfølsomhed: -30 dBV @1 kHz/Pa
Impedans: 32 Ohm
Bluetooth-sendeeffekt: 11 dBm

Frekvensområde for Bluetooth:
2.402 GHz – 2.48 GHz

Bluetooth-version: 5.0
Batteritype til hovedtelefoner: Litiumionbatteri
(22 mA/3.85 V)
Batteritype for opladerboks: Litiumionbatteri
(410 mA/3.85 V)
Opladningstid: <2 timer fra tom
Musik-spilletid med Bluetooth tændt: 3 timer
Samlet musikafspilningstid med lade-etui:
19 timer
Vægt: 56 g
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